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เม่ือท่ีประชุมพร้อมและครบองคป์ระชุม  นายอ าเภอทุ่งสงจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย 

ปลดัเทศบาลฯ ประกาศจงัหวดันครศรีธรรมราช  เร่ืองเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปางคร้ัง
แรก  ตามท่ีไดมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง  จงัหวดั
นครศรีธรรมราช  เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2555 นั้น  บดัน้ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดป้ระกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกะปางครบตามจ านวนแลว้  
เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2555  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 24 วรรคสอง และ
มาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี13) พ.ศ. 2552 ผูว้า่ราชการจงัหวดั
นครศรีธรรมราชจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปางคร้ังแรก  ในวนัท่ี 10 
มกราคม 2556  เวลา  10.00 น.เป็นตน้ไป  ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลกะ
ปาง  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั  ประกาศ ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2556  นาย
วโิรจน์ จิวะรังสรรค ์ผูว้า่ราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช  และในโอกาสน้ีใคร่ขอ
เรียนเชิญท่านนายอ าเภอทุ่งสงเปิดการประชุมสภาเทศบาลต่อไปครับ 

นายภาคภูมิ  อินทรสุวรรณ (นายอ าเภอทุ่งสง)  ท่านนายกเทศมนตรีต าบลกะปาง  
 ท่านสมาชิกเทศบาลผูท้รงเกียรติ  ปลดัเทศบาล  พนกังานและท่านผูมี้เกียรติทุก

ท่าน  กระผมรู้สึกยนิดีและเป็นเกียรติอยา่งยิง่ท่ีไดม้าเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลกะปางคร้ังแรกในวนัน้ี  กระผมจึงขอถือโอกาสน้ีแสดงความยนิดีต่อท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลกะปางและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกะปางทุกท่าน  ท่ี
ไดรั้บความไวว้างใจใหม้าปฏิบติัหนา้ท่ีอนัทรงเกียรติในนามของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน ณ บดัน้ีท่านยอ่มเป็นผูแ้ทนของปวงชนในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
แลว้อยา่งสมบูรณ์  เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีในทางนิติบญัญติั บริหารและการพฒันา
ทอ้งถ่ินใหบ้รรลุผลตามเจตนารมณ์  และหลกัการปกครองตนเองของประชาชน
ในทอ้งถ่ิน  ซ่ึงตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความบริสุทธ์ิใจ  ไม่อยูใ่นความผกูมดัแห่ง
อาณติัมอบหมายใด ๆ  อนัมีความหมายเป็นประจกัษอ์ยูใ่นตวัแลว้วา่  ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีขอใหท้่านตั้งมัน่อยูใ่นความซ่ือสัตย ์ สุจริต และยดึประโยชน์สุข
ของประชาชนเป็นเป้าหมายส าคญั  ในส่วนของจงัหวดัและอ าเภอพร้อมท่ีจะให้
การสนบัสนุนและก ากบัดูแลเท่าท่ีจ  าเป็นตามท่ีกฎหมายบญัญติัเพื่อใหฝ่้าย
บริหารและฝ่ายสภาปฏิบติังานไปโดยชอบตามครรลองแห่งบทบาทหนา้ท่ี  ซ่ึง
ก าหนดไวใ้นกฎหมายและเหนือส่ิงอ่ืนใด ท่านตอ้งปฏิบติังานภายใตเ้จตนารมณ์
ในการปกครองตนเอง  และความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินและ
ประเทศชาติโดยส่วนรวม  บดัน้ีไดเ้วลาอนัเป็นมงคลอุดมฤกษแ์ลว้  ซ่ึงในการ 
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ประชุมสภาคร้ังแรกตามกฏหมายสภาเทศบาลจะตอ้งจดัใหมี้การเลือกตั้ง
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและเร่ืองอ่ืน ๆ  ซ่ึงเป็นกิจการ
ของสภาใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง  อาศยัอ านาจตามความใน
มาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 กระผมขอเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปาง  เพื่อด าเนินกิจการอนัจ าเป็นตามบทบญัญติั
แห่งกฎหมายในการประชุมคร้ังแรก  ณ บดัน้ี ขอขอบคุณ 

ปลดัเทศบาลฯ ขอเรียนเชิญ นายสนิท จนัทค์ง สมาชิกเทศบาลต าบลกะปางผูอ้าวโุสท่ีสุดในท่ี
ประชุมแห่งน้ีท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมครับ 

นายสนิท จนัทร์คง ผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครับ  
ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองประธานช่ัวคราวน าสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดกล่าวค าปฏิญาณตน  
ประธานฯ เพื่อนสมาชิกกล่าวค าปฏิญาณตนตามขา้พเจา้ดงัน้ี  ขา้พเจา้นาย/นาง.....จะรักษา

ไวแ้ละปฏิบติัตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ทั้งจะซ่ือสัตย ์สุจริต 
และปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์ของทอ้งถ่ิน 

ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองการเลอืกและแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล  
ประธานฯ ขอเชิญเลขาช้ีแจงขอ้ระเบียบ  
เลขาสภาชัว่คราว วธีิเลือกประธานสภาทอ้งถ่ิน  ใหส้มาชิกทอ้งถ่ินแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิก

สภาทอ้งถ่ิน  ค  าเสนอนั้นตอ้งมีผูรั้บรองไม่นอ้ยกวา่สองคน  ช่ือท่ีเสนอไม่จ  ากดั
จ านวน  และใหล้งคะแนนจากช่ือเหล่านั้นโดยใชว้ธีิเขียนช่ือตวัและช่ือสกุล  ผูท่ี้
ถูกเสนอคนละหน่ึงช่ือผูไ้ดรั้บคะแนนสูงสุดเป็นผูไ้ดรั้บคดัเลือก  หากมีการ
เสนอช่ือเพียงคนเดียวใหผู้ท่ี้ถูกเสนอช่ือไดรั้บการคดัเลือก  

ประธานฯ ขอเชิญเพื่อนสมาชิกเสนอช่ือครับ  
นางนงคล์กัษณ์  นอ้มจิตร เสนอนายประยทุธ  ยอดแกว้  ผูรั้บรอง นายสาโรจน์    ใจกระจ่าง   

นางสาวนุชรา  ทองอยู ่
ประธานฯ มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ  
ท่ีประชุมฯ ไม่มี  
ประธานฯ หากไม่มีเป็นวา่นายประยทุธ  ยอดแกว้  ไดรั้บการคดัเลือก  ผมขอพกัการประชุม 

20 นาที 
นายประยทุธ  ยอดแกว้ ท าหนา้ท่ีประธาน  
ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองการเลอืกและแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล  
ประธานฯ ขอเชิญท่ีประชุมเสนอผูท่ี้ท่านเห็นสมควร เป็นรองประธานสภาครับ  
นายอภิชาต  ใจกระจ่าง เสนอ    นายสุรชยั    ใจกระจ่าง  ผูรั้บรอง  นายธีระพงษ ์ บวัทิพย ์ นายสัมพนัธ์ 

ใจกระจ่าง  
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ประธานฯ ท่านใดจะเสนออีกไหมครับ  หากไม่มีต่อไปผมขอใหเ้สนอในต าแหน่ง

เลขานุการสภาครับ 
นายอารีย ์คุระเอียด เสนอ    นายชลิต    ไทยทอง    ปลดัเทศบาลต าบล      ผูรั้บรอง      นายสาโรจน์  

ใจกระจ่าง  นายสุรชยั  ใจกระจ่าง 
ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองการเลอืกคณะกรรมการสภาเทศบาล  
 4.1  การเลอืกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
ทอ้งถ่ินอ าเภอ คณะกรรมการสภาทอ้งถ่ินมี 2 ประเภท  คือ  (1) คณะกรรมการสามญัเป็น

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินทั้งคณะ  แต่ตั้งกนัเป็นเลขค่ี เช่น สาม หา้ แต่ไม่เกิน 7 คน  
(2) คณะกรรมการวสิามญัแต่งตั้งไดท้ั้งผูท่ี้เป็นสมาชิกและผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็น  จ  านวน
ก็เช่นเดียวกบัคณะแรก   

ปลดัเทศบาล ในส่วนของคณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุมสภานั้นท่ีผา่นมา
แต่งตั้งจ  านวน 3 ท่าน จากสมาชิกทั้งหมด หนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดน้ีท า
หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้ง เรียบร้อย ของรายงานการประชุม และถึงแม้
กรรมการชุดน้ีจะรับรองรายงานการประชุมแลว้ก็ไม่เป็นการตดัสินสมาชิกกรณี
ท่ีตอ้งการแกไ้ขรายงานการประชุมแต่อยา่งใด  การเลือกก็ตอ้งมีผูเ้สนอช่ือ 
เช่นเดียวกบัการเลือกประธานสภา รองประธาน 

นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง เสนอใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน 3 ท่าน  
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  
ประธานฯ ขอเชิญสมาชิกเสนอช่ือ  
นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง เสนอ นายอภิชาต  ใจกระจ่าง  
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เสนอ นางนงคล์กัษณ์  นอ้มจิตร  
นางนงคล์กัษณ์  นอ้มจิตร เสนอ  นายสนิท จนัทร์คง  
ประธานฯ มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกไหมครับ หากไม่มีเท่ากบัผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ

ไดรั้บการคดัเลือก 
 4.2  การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี   2556   และสมัยประชุมสามัญสมัย

ที ่ 1 ของปี 2557 
เลขาสภาฯ การก าหนดสมยัประชุมสามญัใน 1 ปี ก าหนดประชุมสามญัไดไ้ม่เกิน 4 สมยั  

สมยัหน่ึงก าหนดไม่เกิน 30 วนั ในความเห็นเห็นควรก าหนดสมยัประชุมสามญั
ไวจ้  านวน 4 สมยั สมยัละ 30 วนัดงัน้ี  สมยัประชุมสามญัสมยัท่ี 1 ก าหนดวนัท่ี 
14 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 13 มกราคม  เพื่อใหน้ายกแถลงนโยบาย สมยัท่ี 2 
วนัท่ี 1-30 มิถุนายน 2556 เพื่อการจดัท าแผนพฒันาต าบล สมยัท่ี 3 วนัท่ี 1-30 
สิงหาคม 2556  เพื่อการจดัท างบประมาณ สมยัท่ี 4 วนัท่ี 1-30 ธนัวาคม 2556  
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 เพื่อเร่ืองอ่ืน และการประเมินผลแผนและสมยัสามญัสมยัแรกของปี 2557 เสนอ

เป็นวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ – 2 มีนาคม 2557 
ประธานฯ เพื่อนสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืนไหมครับ  หากไม่มีเป็นไปตามท่ี

ทางเลขา เสนอครับผมขอมติท่ีประชุมครับ 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท์  
ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองอืน่ ๆ  
นายสัมพนัธ์  ใจกระจ่าง ผมไม่มีอะไรจะอภิปราย แต่จะบอกวา่ผมเป็นคนหน่ึงท่ียนิดีจะใหค้วามร่วมมือ

ในการท างานเพื่อพี่นอ้งชาวต าบลกะปางส าหรับเร่ืองการประชุมเป็นอ านาจของ
ท่านประธานแต่แน่นอนมนัก็ตอ้งเช็คความพร้อมของทุกฝ่าย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ฝ่ายบริหาร ผมพร้อมจะท างานกบัทุกท่านและขอแสดงความยนิดีกบัพวกเราทุก
คนท่ีไดรับความไวว้างใจ 

นายประยทุธ ยอดแกว้ ความเจริญของต าบลกะปางโดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน 4 ปีจากน้ีไป  พวกเราทุกคน
ถือเป็นตวัหลกัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านนายก ท่านจะเป็นนายกแบบพญาอินทรีย์
หรือพญาแร้งก็ข้ึนกบัตวัท่าน  แต่ประชาชนไวว้างใจท่านแลว้ 4 ปี เป็นเวลาท่ี
จะตอ้งแสดงผลงาน 

นายธีระพงษ ์ บวัทิพย ์ผมเห็นวา่การประชุมเป็นส่ิงส าคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การประชุมพร้อมกนัทุก
ฝ่าย ทั้งแบบทางการและนอกรอบ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง แสดงความยนิดีกบัทุกท่าน คร้ังน้ีมนัเป็นภาระท่ีหนกัเพราะชาวบา้นมีความ
คาดหวงัสูง   ยิง่เราไดรั้บการยกฐานะเป็นเทศบาลดว้ย  ชาวบา้นโดยเฉพาะหมู่ท่ี 
4 ,6 ฝากเร่ืองประปา หมู่ท่ี 4,6 มา 

นายเจริญ  ใจกระจ่าง นบัเป็นโอกาสท่ีดีท่ีพี่นอ้งชาวต าบลกะปางไดใ้หโ้อกาสกบัทุกท่าน ตวัผมเอง
ยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดเ้ขา้มาท างานรับใชช้าวต าบลกะปางอีก ผมอยากขอใหทุ้ก
ฝ่ายเขา้กนัไดด้ว้ยดี  และยนิดีกบัท่านประธาน , ท่านรองประธานท่ีผา่นมาเกิด
เร่ืองไม่ดีหลายเร่ืองท่านนายกคนเก่าก็โดยยงิ  ไม่ก่ีวนัท่ีผา่นมาช่างของเราก็โดน
ยงิ นายกคนใหม่ของเราอยา่ยงิเลยครับขอใหพ้อกนัเถอะครับไม่วา่จะเป็นผู ้
วา่จา้งหรือผูรั้บจา้ง  เรามาช่วยเรามาคิดใหต้ าบลเราดีข้ึนเถอะครับ 

นายกเทศมนตรีฯ ผมจะเป็นนายกแบบพญาอินทรีย ์แต่ก็ตอ้งขอความร่วมมือจากทุกท่าน งานทุก
เร่ืองท่ีท่านเสนอมาผมรับจะดูแลแต่ก็ตอ้งดูเร่ืองงบประมาณประกอบ  วนัเสาร์น้ี
เป็นวนัเด็ก ในวนัศุกร์หลายท่ีจดักิจกรรมผมขอนดัทุกท่านพร้อมกนัท่ีเทศบาล
เวลา 08.00 น. ไปท่ีลานชา้ง  คลองตูก  ตามล าดบั ส่วนวนัเสาร์ก็นดักนัเวลา 
08.00 น. 
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ประธานฯ ท่านใดมีเร่ืองท่ีจะอภิปรายต่อสภาอีกไหมครับ หากไม่มีวนัจนัทร์น่าจะมีการ

ประชุมอีกเพื่อใหท้่านนายกไดแ้ถลงนโยบายและฝากทุกท่านอยา่ลืม  พรุ่งน้ีเวลา 
08.00 น. พร้อมกนัครับ  ส าหรับวนัน้ีผมขอเปิดการประชุมครับ  

 ปิดการประชุมเวลา 12.20 น.  
 
     
       ( นายชลิต  ไทยทอง )  
                                                                                  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกะปาง 
                                                                                             ผูจ้ดรายงานการประชุม 
 


