
 
ส าเนา 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าป ี 2562 
ในวันจันทร์ที ่ 25  กุมภาพันธ์  2562  เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
 

…………………………………………………….. 
 

ผู้มาประชุม 

1. นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์   ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
2. นายอุกฤษณ์  ผิวงาม    รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
3. นางธนันพัชร ์  เลิศประเสริฐ   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
4. นายมานพ  สว่างเมฆ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1   
5. นายดีเนก  สว่างเมฆ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1  
6. นายอนุชา  นิลวงษ์    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1  
7. นายประเสริฐ  แทนนาค   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1    
8. นายสุรินทร์  สามร้อยงาม .  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1  
9. นายบรรจง  ดาปาน    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2  
10.นายสวัสดิ ์  ค าดี    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2  
11.นายสมศักดิ์  คงทน    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
1. นายวิวัฒน ์  ตั้งสุวรรณวงศ์   นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
2. นายเนียม  อรชร    รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
3. นายนราธิป  สุภาราญ   รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
4. นายนาม  สมัครสยาม   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
5. นางสาวปิยวรรณ เหล่าทรัพย์เจริญ   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
6. นายสมศักดิ์             น้ าเพ็ชร    ผู้อ านวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 
7. นางนารีรัตน์   กันภูมิ    ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. นางสาววรัญญา ชลวาร ี              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
9. นางสาวนลิน ี  อัจจิมาจิตร์   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นางสาวโชติกา สว่างเมฆ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล  เมื่อครบ 
แล้วให้สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม  และเชิญท่านประธานสภาเทศบาล  จุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย  และ
เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ  ต่อไป 

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  - สวัสดีครับท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลานทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วกระผมขอเปิดการประชุม และด าเนินการตาม

ระเบียบวาระการประชุมฯ  ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  - ขอเชิญนายนราธิป สุภาราญ  รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน  กล่าว 
ประธานสภาเทศบาลฯ                รายละเอียดต่อไป 
 
นายนราธิป สุภาราญ    - กระผม นายนราธิป สุภาราญ  รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน   
รองนายกเทศมนตรีฯ                  ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เทศบาลเราได้มีกิจกรรมส าคัญเกิดขึ้นมากมาย 

  ได้แก่ 
1. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน ได้รับคัดเลือก
จากมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ได้รับรางวัล “นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น
ระดับประเทศ ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสังเคราะห์ ประจ าปี 2561”                    
โดยได้รับเกียรติจากท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล                     
ณ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพมหานคร  

 
2. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมเจตน์  จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาญจนบุรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการวิถีไทย วิถีพุทธ   
วิถีวัฒนธรรม  (งานประเพณีสารทข้าวหลามเดือนสามวัดหนองไม้แก่น)  ซึ่งท่าน
ได้ให้การชื่นชมการจัดงานและขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไว้ด้วย โดยในวัน
ดังกล่าว นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงนามใน
ประกาศเกียรติคุณและโล่ห์เชิดชูเกียรติแด่พระครูกาญจนธรรมชัย ซึ่งได้รับการ
ยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิงแวดล้อม                
จังหวัดกาญจนบุรี 
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3. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ าจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดการประชุม
สัญจร ครั้งที่ 1/2562  ณ หอ้งประชุมเคทีเอฟ ออร์แกนิคแลนด์                      
โดยนางภิญญา จ ารูญศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
กาญจนบุรี  พร้อมด้วยตัวแทนส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วม
ลงพื้นที่ในต าบลหนองลาน เพ่ือตรวจเยี่ยมกิจการของศูนย์บริการ  คนพิการ
ต าบลหนองลานด้วย จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 
ที่ประชุม   -รับทราบ 
   
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน สมัยวิสามัญ สมัย

ที่ 1  ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม  2561   
  
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานสภาเทศบาลฯ คือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 

ปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้แล้วว่าจะแก้ไขข้อความตอนหนึ่งตอนใดหรือไม่ 
ขอเชิญครับ 
 

ที่ประชุม   - ไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอขอแก้ไขรายงานการประชุม 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่า สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1              
                                          ประจ าปี ๒๕61  เมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2561 โปรดยกมือครับ 
 
มติที่ประชุม   - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง จ านวน 9 เสียง 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติ ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2562 และสมัยสามัญ  
    สมัยแรก ประจ าปี 2563 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล 
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นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ -เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 12 
    พ.ศ.2546) มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม สามัญ 4 สมัย สมัยประชุม 
    สามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี ให้สภาเทศบาลก าหนด 
    สมัยประชุมสามัญ สมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลา 
    ออกไปอีก จะตอ้งได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดและตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด  
    2 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวัน 
    เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น และระยะ 
    เวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภา 
    ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี ส าหรับการ 
    ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี อย่างน้อยจะต้องก าหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 
    สมัยหนึ่ง เพื่อก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี และในเดือนสิงหาคม  

สมัยหนึ่ง เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้การด าเนิน 
 กิจการสภาเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบ 
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข   

 เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496     
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 จึงน าเสนอญัตตินี้ เพ่ือสภาเทศบาล 

 พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้เสนอก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปี 2562 จ านวน 3 สมัย และสมัยแรกประจ าปี 2563 ต่อไป 
    
นายอนุชา นิลวงศ ์  -กระผมนายอนุชา นิลวงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอเสนอประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2562 และสมัยแรกประจ าปี 2563  
    ดังนี้ 
    1.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ของปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 
    2.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ของปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2562 
    3.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ของปี พ.ศ.2562ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 
    4.สมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์  
                2563 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -มีท่านใดจะเสนอ ความเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
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นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -เมือ่ไม่มีท่านใดเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ผมขอสรุปการก าหนดสมัยประชุม 
ประธานสภาเทศบาล             สภาเทศบาลสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก 
      ประจ าปี พ.ศ.2563 
    1.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ของปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 
    2.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ของปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2562 
    3.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ของปี พ.ศ.2562ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 
    4.สมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์  
                2563 
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
 
ที่ประชุม   -ที่ประชุมเห็นชอบจ านวน  9  เสียง 
 
 
นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ -เมื่อมติที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสมัย 
เลขานุการสภาฯ    สามัญประจ าปี พ.ศ.2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2563 
     แล้วงานเลขานุการจะได้ด าเนินการปิดประกาศรายงานการประชุมสภา 
     เทศบาลที่มีมติรับรองแล้ว ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหนองลาน เพ่ือให้ 
     ประชาชนทั่วไปทราบต่อไป 
 
ที่ประชุม   -รับทราบ 
    
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ - ขอเชิญ หัวหน้าส านักเทศบาล แจ้งเรื่อง อื่นๆ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
             
นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ - ส านักปลัดเทศบาล มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี้ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  1. ปฏิทินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและออกประชาคมท้องถิ่น ปี 2562  ซ่ึง 

ที่ผ่านมาเราได้เปลี่ยนรูปแบบการประชาคม จากเดิมในช่วงกลางวัน มาเป็นการ
จัดประชาคมในช่วงเย็น พบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จึงอยาก
ขอความคิดเห็นจากทุกท่านว่า การจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะยังคงจัดในช่วงเย็น ระหว่างเวลา 18.00 – 20.00 น. โดยก าหนด
แผนไว้ว่าจะลงพ้ืนที่จัดประชาคมระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2562 หรือไม่  

 
ที่ประชุม   - เห็นด้วย 
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นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ - เมื่อทุกท่านเห็นด้วยแล้ว ดิฉันขอสรุปว่าในปี 2562 เทศบาลต าบลหนองลาน 
เลขานุการสภาฯ จะด าเนินการจัดประชุมประชาคมการจัดท าแผน ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 

2562 เวลา 18.00 – 22.00 น. ส าหรับรายละเอียดจะท าเป็นหนังสือแจ้ง
อย่างชัดเจนอีกครั้งค่ะ   

 
-เรื่องที่ 2 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พ ร ะบร มร าชิ นี น า ถ  ใ น รั ช ก าลที่  9  ป ร ะจ า ปี พุ ท ธ ศั ก ร า ช  256 2                            
ครั้งที่ 1  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ 
วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร ต าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
การแต่งกาย ชุดสุภาพสีขาว 

 
ที่ประชุม   - รับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา 11.40 น. 
 
 
ลงชื่อ   ธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ   ผู้จดบันทึกการประชุม 
      (นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ)          
        เลขานุการสภาเทศบาลฯ   
          
       ลงชื่อ    อนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์)   
                ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วเห็นว่ามีข้อความถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคัญ 
 
 
    ลงชื่อ    ประเสริฐ  แทนนาค     ประธานกรรมการ 
            (นายประเสริฐ  แทนนาค) 
 
   

ลงชื่อ     อุกฤษณ์  ผิวงาม       กรรมการ 
             (นายอุกฤษณ์  ผิวงาม) 
 
 

ลงชื่อ      อนุชา   นิลวงษ์       กรรมการ 
              (นายอนุชา   นิลวงษ์) 
 

 


