ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

บันทึกรายงานการประชุ มสภาเทศบาลตาบลกะปาง
ครั้งแรก วันที่ 10 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุ มเทศบาลตาบลกะปาง
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
ลายมือชื่อ
นายประยุทธ
นายสุ รชัย
นางสาวนุชรา
นายสนิท
นายธีระพงษ์
นายอัมพร
นายสาโรจน์
นายสัมพันธ์
นายอภิชาติ
นางนงค์ลกั ษณ์
นางวันเพ็ญ
นางอารี ย ์

ยอดแก้ว
ใจกระจ่าง
ทองอยู่
จันทร์คง
บัวทิพย์
โสหุรัตน์
ใจกระจ่าง
ใจกระจ่าง
ใจกระจ่าง
น้อมจิตร
ยอดทอง
คุระเอียด

ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
สท.
สท.
สท.
สท.
สท.
สท.
สท.
สท.
สท.
สท.

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายทรงยศ กรุ ณา นายกเทศมนตรี ตาบลกะปาง
2. นายอุทยั จงสวัสดิ์ รองนายกเทศบาลตาบลกะปาง
3. นายลั้น ชูนิรมย์ รองนายกเทศบาลตาบลกะปาง
4. นายประพันธ์ รักษ์กาเนิด เลขานุการนายกเทศมนตรี ตาบลกะปาง
5. นายชลิต ไทยทอง เลขานุการสภาฯ

หมายเหตุ

-2เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม นายอาเภอทุ่งสงจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย
ปลัดเทศบาลฯ ประกาศจังหวัดนครศรี ธรรมราช เรื่ องเรี ยกประชุมสภาเทศบาลตาบลกะปางครั้ง
แรก ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลกะปาง อาเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2555 นั้น บัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลกะปางครบตามจานวนแล้ว
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 24 วรรคสอง และ
มาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่13) พ.ศ. 2552 ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
นครศรี ธรรมราชจึงเรี ยกประชุมสภาเทศบาลตาบลกะปางครั้งแรก ในวันที่ 10
มกราคม 2556 เวลา 10.00 น.เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลกะ
ปาง จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2556 นาย
วิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครศรี ธรรมราช และในโอกาสนี้ใคร่ ขอ
เรี ยนเชิญท่านนายอาเภอทุ่งสงเปิ ดการประชุมสภาเทศบาลต่อไปครับ
นายภาคภูมิ อินทรสุ วรรณ (นายอาเภอทุ่งสง) ท่านนายกเทศมนตรี ตาบลกะปาง
ท่านสมาชิกเทศบาลผูท้ รงเกียรติ ปลัดเทศบาล พนักงานและท่านผูม้ ีเกียรติทุก
ท่าน กระผมรู ้สึกยินดีและเป็ นเกียรติอย่างยิง่ ที่ได้มาเปิ ดการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลกะปางครั้งแรกในวันนี้ กระผมจึงขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีต่อท่าน
นายกเทศมนตรี ตาบลกะปางและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลกะปางทุกท่าน ที่
ได้รับความไว้วางใจให้มาปฏิบตั ิหน้าที่อนั ทรงเกียรติในนามของประชาชนใน
ท้องถิ่น ณ บัดนี้ท่านย่อมเป็ นผูแ้ ทนของปวงชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
แล้วอย่างสมบูรณ์ เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ในทางนิติบญั ญัติ บริ หารและการพัฒนา
ท้องถิ่นให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ และหลักการปกครองตนเองของประชาชน
ในท้องถิ่น ซึ่ งต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความบริ สุทธิ์ ใจ ไม่อยูใ่ นความผูกมัดแห่ง
อาณัติมอบหมายใด ๆ อันมีความหมายเป็ นประจักษ์อยูใ่ นตัวแล้วว่า ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ขอให้ท่านตั้งมัน่ อยูใ่ นความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และยึดประโยชน์สุข
ของประชาชนเป็ นเป้ าหมายสาคัญ ในส่ วนของจังหวัดและอาเภอพร้อมที่จะให้
การสนับสนุนและกากับดูแลเท่าที่จาเป็ นตามที่กฎหมายบัญญัติเพื่อให้ฝ่าย
บริ หารและฝ่ ายสภาปฏิบตั ิงานไปโดยชอบตามครรลองแห่งบทบาทหน้าที่ ซึ่ ง
กาหนดไว้ในกฎหมายและเหนือสิ่ งอื่นใด ท่านต้องปฏิบตั ิงานภายใต้เจตนารมณ์
ในการปกครองตนเอง และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติโดยส่ วนรวม บัดนี้ได้เวลาอันเป็ นมงคลอุดมฤกษ์แล้ว ซึ่ งในการ

-3ประชุมสภาครั้งแรกตามกฏหมายสภาเทศบาลจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและเรื่ องอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นกิจการ
ของสภาให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กระผมขอเปิ ดการ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลกะปาง เพื่อดาเนินกิจการอันจาเป็ นตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายในการประชุมครั้งแรก ณ บัดนี้ ขอขอบคุณ
ปลัดเทศบาลฯ ขอเรี ยนเชิญ นายสนิท จันท์คง สมาชิกเทศบาลตาบลกะปางผูอ้ าวุโสที่สุดในที่
ประชุมแห่งนี้ทาหน้าที่ประธานที่ประชุมครับ
นายสนิท จันทร์คง ผมขอดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครับ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานชั่วคราวนาสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดกล่าวคาปฏิญาณตน
ประธานฯ เพื่อนสมาชิกกล่าวคาปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าดังนี้ ข้าพเจ้านาย/นาง.....จะรักษา
ไว้และปฏิบตั ิตามซึ่ งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่ อสัตย์ สุ จริ ต
และปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการเลือกและแต่ งตั้งประธานสภาเทศบาล
ประธานฯ ขอเชิญเลขาชี้แจงข้อระเบียบ
เลขาสภาชัว่ คราว วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ เสนอชื่อสมาชิก
สภาท้องถิ่น คาเสนอนั้นต้องมีผรู ้ ับรองไม่นอ้ ยกว่าสองคน ชื่อที่เสนอไม่จากัด
จานวน และให้ลงคะแนนจากชื่อเหล่านั้นโดยใช้วธิ ี เขียนชื่อตัวและชื่อสกุล ผูท้ ี่
ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อผูไ้ ด้รับคะแนนสู งสุ ดเป็ นผูไ้ ด้รับคัดเลือก หากมีการ
เสนอชื่อเพียงคนเดียวให้ผทู้ ี่ถูกเสนอชื่อได้รับการคัดเลือก
ประธานฯ ขอเชิญเพื่อนสมาชิกเสนอชื่อครับ
นางนงค์ลกั ษณ์ น้อมจิตร เสนอนายประยุทธ ยอดแก้ว ผูร้ ับรอง นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง
นางสาวนุชรา ทองอยู่
ประธานฯ มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ
ที่ประชุมฯ ไม่มี
ประธานฯ หากไม่มีเป็ นว่านายประยุทธ ยอดแก้ว ได้รับการคัดเลือก ผมขอพักการประชุม
20 นาที
นายประยุทธ ยอดแก้ว ทาหน้าที่ประธาน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการเลือกและแต่ งตั้งรองประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล
ประธานฯ ขอเชิญที่ประชุมเสนอผูท้ ี่ท่านเห็นสมควร เป็ นรองประธานสภาครับ
นายอภิชาต ใจกระจ่าง เสนอ นายสุ รชัย ใจกระจ่าง ผูร้ ับรอง นายธี ระพงษ์ บัวทิพย์ นายสัมพันธ์
ใจกระจ่าง
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เลขานุการสภาครับ
นายอารี ย ์ คุระเอียด เสนอ นายชลิต ไทยทอง ปลัดเทศบาลตาบล ผูร้ ับรอง นายสาโรจน์
ใจกระจ่าง นายสุ รชัย ใจกระจ่าง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการเลือกคณะกรรมการสภาเทศบาล
4.1 การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม
ท้องถิ่นอาเภอ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ (1) คณะกรรมการสามัญเป็ น
สมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งคณะ แต่ต้ งั กันเป็ นเลขคี่ เช่น สาม ห้า แต่ไม่เกิน 7 คน
(2) คณะกรรมการวิสามัญแต่งตั้งได้ท้ งั ผูท้ ี่เป็ นสมาชิกและผูท้ ี่ไม่ได้เป็ น จานวน
ก็เช่นเดียวกับคณะแรก
ปลัดเทศบาล ในส่ วนของคณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุมสภานั้นที่ผา่ นมา
แต่งตั้งจานวน 3 ท่าน จากสมาชิกทั้งหมด หน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ทา
หน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เรี ยบร้อย ของรายงานการประชุม และถึงแม้
กรรมการชุดนี้จะรับรองรายงานการประชุมแล้วก็ไม่เป็ นการตัดสิ นสมาชิกกรณี
ที่ตอ้ งการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด การเลือกก็ตอ้ งมีผเู ้ สนอชื่อ
เช่นเดียวกับการเลือกประธานสภา รองประธาน
นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จานวน 3 ท่าน
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ
ประธานฯ ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อ
นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง เสนอ นายอภิชาต ใจกระจ่าง
นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง เสนอ นางนงค์ลกั ษณ์ น้อมจิตร
นางนงค์ลกั ษณ์ น้อมจิตร เสนอ นายสนิท จันทร์คง
ประธานฯ มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกไหมครับ หากไม่มีเท่ากับผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อ
ได้รับการคัดเลือก
4.2 การกาหนดสมัยประชุ มสามัญประจาปี 2556 และสมัยประชุ มสามัญสมัย
ที่ 1 ของปี 2557
เลขาสภาฯ การกาหนดสมัยประชุมสามัญใน 1 ปี กาหนดประชุมสามัญได้ไม่เกิน 4 สมัย
สมัยหนึ่งกาหนดไม่เกิน 30 วัน ในความเห็นเห็นควรกาหนดสมัยประชุมสามัญ
ไว้จานวน 4 สมัย สมัยละ 30 วันดังนี้ สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1 กาหนดวันที่
14 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 13 มกราคม เพื่อให้นายกแถลงนโยบาย สมัยที่ 2
วันที่ 1-30 มิถุนายน 2556 เพื่อการจัดทาแผนพัฒนาตาบล สมัยที่ 3 วันที่ 1-30
สิ งหาคม 2556 เพื่อการจัดทางบประมาณ สมัยที่ 4 วันที่ 1-30 ธันวาคม 2556
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เป็ นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2557
ประธานฯ เพื่อนสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็ นอย่างอื่นไหมครับ หากไม่มีเป็ นไปตามที่
ทางเลขา เสนอครับผมขอมติที่ประชุมครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง ผมไม่มีอะไรจะอภิปราย แต่จะบอกว่าผมเป็ นคนหนึ่งที่ยนิ ดีจะให้ความร่ วมมือ
ในการทางานเพื่อพี่นอ้ งชาวตาบลกะปางสาหรับเรื่ องการประชุมเป็ นอานาจของ
ท่านประธานแต่แน่นอนมันก็ตอ้ งเช็คความพร้อมของทุกฝ่ าย โดยเฉพาะอย่างยิง่
ฝ่ ายบริ หาร ผมพร้อมจะทางานกับทุกท่านและขอแสดงความยินดีกบั พวกเราทุก
คนที่ไดรับความไว้วางใจ
นายประยุทธ ยอดแก้ว ความเจริ ญของตาบลกะปางโดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน 4 ปี จากนี้ไป พวกเราทุกคน
ถือเป็ นตัวหลักโดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านนายก ท่านจะเป็ นนายกแบบพญาอินทรี ย ์
หรื อพญาแร้งก็ข้ ึนกับตัวท่าน แต่ประชาชนไว้วางใจท่านแล้ว 4 ปี เป็ นเวลาที่
จะต้องแสดงผลงาน
นายธี ระพงษ์ บัวทิพย์ ผมเห็นว่าการประชุมเป็ นสิ่ งสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประชุมพร้อมกันทุก
ฝ่ าย ทั้งแบบทางการและนอกรอบ
นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง แสดงความยินดีกบั ทุกท่าน ครั้งนี้มนั เป็ นภาระที่หนักเพราะชาวบ้านมีความ
คาดหวังสู ง ยิง่ เราได้รับการยกฐานะเป็ นเทศบาลด้วย ชาวบ้านโดยเฉพาะหมู่ที่
4 ,6 ฝากเรื่ องประปา หมู่ที่ 4,6 มา
นายเจริ ญ ใจกระจ่าง นับเป็ นโอกาสที่ดีที่พี่นอ้ งชาวตาบลกะปางได้ให้โอกาสกับทุกท่าน ตัวผมเอง
ยินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่ได้เข้ามาทางานรับใช้ชาวตาบลกะปางอีก ผมอยากขอให้ทุก
ฝ่ ายเข้ากันได้ดว้ ยดี และยินดีกบั ท่านประธาน , ท่านรองประธานที่ผา่ นมาเกิด
เรื่ องไม่ดีหลายเรื่ องท่านนายกคนเก่าก็โดยยิง ไม่กี่วนั ที่ผา่ นมาช่างของเราก็โดน
ยิง นายกคนใหม่ของเราอย่ายิงเลยครับขอให้พอกันเถอะครับไม่วา่ จะเป็ นผู ้
ว่าจ้างหรื อผูร้ ับจ้าง เรามาช่วยเรามาคิดให้ตาบลเราดีข้ ึนเถอะครับ
นายกเทศมนตรี ฯ ผมจะเป็ นนายกแบบพญาอินทรี ย ์ แต่ก็ตอ้ งขอความร่ วมมือจากทุกท่าน งานทุก
เรื่ องที่ท่านเสนอมาผมรับจะดูแลแต่ก็ตอ้ งดูเรื่ องงบประมาณประกอบ วันเสาร์ น้ ี
เป็ นวันเด็ก ในวันศุกร์ หลายที่จดั กิจกรรมผมขอนัดทุกท่านพร้อมกันที่เทศบาล
เวลา 08.00 น. ไปที่ลานช้าง คลองตูก ตามลาดับ ส่ วนวันเสาร์ ก็นดั กันเวลา
08.00 น.

-6ประธานฯ ท่านใดมีเรื่ องที่จะอภิปรายต่อสภาอีกไหมครับ หากไม่มีวนั จันทร์ น่าจะมีการ
ประชุมอีกเพื่อให้ท่านนายกได้แถลงนโยบายและฝากทุกท่านอย่าลืม พรุ่ งนี้เวลา
08.00 น. พร้อมกันครับ สาหรับวันนี้ผมขอเปิ ดการประชุมครับ
ปิ ดการประชุ มเวลา 12.20 น.

( นายชลิต ไทยทอง )
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลกะปาง
ผูจ้ ดรายงานการประชุม

