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การประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ ครั้งแรก   
วัน อังคาร ที่  ๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 
”””””””””””””””””””””””””””””””””” 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง  ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประเทพ     ทองศิริ สมาชิกสภา ทต.คลองปราบ ประเทพ     ทองศิริ  
2 นายเฉลิมวุฒิ     สอนเพ็ชร์ สมาชิกสภา ทต.คลองปราบ เฉลิมวุฒิ     สอนเพ็ชร์  
3 นายวิมล         สื่อมโนธรรม สมาชิกสภา ทต.คลองปราบ วิมล         สื่อมโนธรรม  
4 นายทวีศักดิ์     ชูหนู สมาชิกสภา ทต.คลองปราบ ทวีศักดิ์     ชูหนู  
5 นายบุญรับ      แท้นทอง สมาชิกสภา ทต.คลองปราบ บุญรับ      แท้นทอง  
6 นายบัญชา      คงศิริ สมาชิกสภา ทต.คลองปราบ บัญชา      คงศิริ  
7 นายบรรยงค์    บุญอินทร์ สมาชิกสภา ทต.คลองปราบ บรรยงค์    บุญอินทร์  
8 นางวารุณี       แก้วจันทร์ สมาชิกสภา ทต.คลองปราบ วารุณี       แก้วจันทร์  
9 นางจินตนา    นุ้ยล าพูน สมาชิกสภา ทต.คลองปราบ จินตนา    นุ้ยล าพูน  
10 นายวันชัย     สวัสดิโกมล สมาชิกสภา ทต.คลองปราบ วันชัย     สวัสดิโกมล  
11 นายสุธารักษ์   สุขอ่อน สมาชิกสภา ทต.คลองปราบ สุธารักษ์   สุขอ่อน  
12 นายสิทธิชัย    มีศรี สมาชิกสภา ทต.คลองปราบ สิทธิชัย    มีศรี  
13 นายทวีศักดิ์   ศิลปพรหมมาศ ปลัด  ทต.คลองปราบ ทวีศักดิ์   ศิลปพรหมมาศ  

     
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง  ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายภูริรัตน์  ธีรอรรถ นายอ าเภอบ้านนาสาร ภูริรัตน์  ธีรอรรถ  

๒ นายสุกิจจา  สถิตเสถียร นายก ทต.คลองปราบ สุกิจจา  สถิตเสถียร  

๓ นางอมร   ศักดิ์ศรีวิธุราช ท้องถิ่นอ าเภอบ้านนาสาร อมร   ศักดิ์ศรีวิธุราช  

๔ นายจีระพันธ์  มีพัฒน์ ก านันต าบลคลองปราบ จีระพันธ์  มีพัฒน์  

๕ นายสุรพงค์   หวายเครือ ผญ. หมู่ ๕  คลองปราบ สุรพงค์   หวายเครือ  

๖ นายพิญญา  คงศิริ รองนายก ทต.คลองปราบ พิญญา  คงศิริ  

๗ นายวรรณไชย  เลี้ยงสกุล รองนายก ทต.คลองปราบ วรรณไชย  เลี้ยงสกุล  
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เรื่องก่อนระเบียบวาระ    - ปลัด เทศบาล ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม 
   - ปลัดเทศบาลกล่าวเรียนเชิญนายอ าเภอบ้านนาสารจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยสมาชิก 
   - ปลัดเทศบาลอ่านประกาศเรียกประชุมสภาสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ ครั้งแรก 

           - ปลัดเทศบาลเรียนเชิญนายอ าเภอบ้านนาสาร กล่าวเปิดประชุมสภาสภาเทศบาลต าบล
คลองปราบ ครั้งแรก  

           - นายอ าเภอได้กล่าวแสดงความยินดีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ ครั้งแรก
จากนั้น นายอ าเภอได้กล่าวถึงบทบาท และหน้าที่  ของ นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาล 

           - ปลัดเทศบาลเรียนเชิญ นาย บุญรับ   แท้นทอง ซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผู้ที่มี
อายุสูงสุดในที่ประชุมท าหน้าที่เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบชั่วคราว เพ่ือ
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯต่อไป 

         - ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบชั่วคราว  กล่าวขอบคุณนายอ าเภอบ้านนาสาร 
ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบครั้งแรก และได้
กล่าวแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบทุกท่านที่ได้รับไว้วางใจจาก
ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาเป็นตัวตัวแทนของแต่ละเขต และด าเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป 
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              เมื่อถึงเวลา 1๔.๐0 น. นายทวีศักดิ์  ศิลปพรหมมาศ  ปลัดเทศบาลต าบลคลองปราบ 
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบชั่วคราว       ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้า
ห้องประชุม และ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ  

 
นายทวีศักดิ์ ศิลปพรหมมาศ ปลัดเทศบาลต าบลคลองปราบปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว   

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง  การเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล
คลองปราบครั้งแรก    

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลคลองปราบและนายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม 
๒๕๕๗ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประชุม ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ 
มีนาคม  ๒๕๕๗ ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบและ
นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ จ านวน ๑๓ คน ครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด
แล้ว นั้น  

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพ่ือประโยชน์ของ
เทศบาลและเป็นไปตามกฎหมาย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ 
และตามในข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงให้เรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลคลองปราบครั้งแรก   ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗   เวลา ๑๔.๐๐ น.  
เป็นต้นไป   ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร    จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 

               ประกาศ ณ วันที่  ๓  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 255๗ 
 

                          นายวัชรินทร์ ทองสกุล 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาราชการแทน  
                  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
บัดนี้  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน

นายอ าเภอบ้านนาสาร ประธานในที่ประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าว
เปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายภูริรัตน์ ธีรอรรถ    นายอ าเภอบ้านนาสาร  
ประธานในที่ประชุมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม  

  ท่าน นายกเทศมนตรีต าบลคลองปราบ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
คลองปราบ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ผมรู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบครั้งแรกในวันนี้ ก่อนอ่ืนต้องขอแสดงความยินดี
ด้วยความจริงใจอีกครั้งหนึ่งที่ทุกท่านได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชน ในเขต
เทศบาลต าบลคลองปราบที่ได้เลือกท่านให้เข้ามาดูแลและรับผิดชอบในการบริหาร
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กิจการของเทศบาลต าบลคลองปราบ ซึ่งถือได้ว่าท่านได้รับเกียรติอย่างสูงจากประชาชน
ผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่น 

 
เทศบาล เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ในการปกครองท้องถิ่น

หลายรูปแบบ และถือกันว่าการปกครองในรูปแบบเทศบาล เป็นการปกครองที่เป็นไป
ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือให้โอกาสประชาชนได้เลือกตัวแทน
ของตนมาท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ออกระเบียบ ข้อบังคับให้กับท้องถิ่น ตัดสินใจ
และควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ซึ่งเรียกว่าท าหน้าที่นิติบัญญัติและ
บริหารกิจการของท้องถิ่นในรูปแบบของนายกเทศมนตรีอันเป็นการเลือกตั้งผู้บริหาร
โดยตรง  ดังนั้น การปกครองในรูปแบบเทศบาลดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเจตนารมณ์และ
หลักการปกครองตนเองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง 
คงจะเป็นภาระอันหนักอ้ึงของท่านทั้งหลาย เพราะเทศบาลนั้น มีภารกิจต่างๆเพ่ิมขึ้น
มากมาย  ตามการขยายของชุมชนอย่างรวดเร็วภายในเขตเทศบาลและสภาพความ
เป็นอยู่ในสังคมชุมชน  ดังนั้น จึงมีหลายสิ่งหลายอย่างท่ีท้าทายความสามารถของท่าน
ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านการจราจร ปัญหาด้านการ
ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย ปัญหาด้านการสาธารณูปโภค การพัฒนาการศึกษา ปัญหา
ความต้องการอันหลากหลายของพ่ีน้องประชาชน และอ่ืนๆที่จะตามมาอีกมากมาย 
แต่ก็เชื่อในความรู้ความสามารถของท่านทั้งหลายว่า สามารถที่จะฟันฝ่าปัญหาต่างๆ
และปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากพ่ีน้องประชาชนให้ส าเร็จลุล่วงตามปณิธาน
ที่ตั้งไว้ 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมฤกษ์แล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล
คลองปราบ ครั้งแรก ณ บัดนี้ และมอบหมายให้ปลัดเทศบาลท าหน้าที่เลขานุการสภา
ชั่วคราว เพ่ือด าเนินการประชุมต่อไป 

 
นายทวีศักดิ์  ศิลปพรหมมาศ   ปลัดเทศบาลต าบลคลองปราบปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว   

เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   ตามที่
ท่านนายอ าเภอบ้านนาสาร ได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ปลัดเทศบาลท า
หน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว   กระผมนายทวีศักดิ์ ศิลปพรหมมาศ  ปลัดเทศบาล
ต าบลคลองปราบ  ขอท าหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว  เพ่ือด าเนินการประชุม 
ดังต่อไปนี้   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล  
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ข้อ  7 วรรคหนึ่ง ในการประชุมสภาท้องถิ่น
ครั้งแรก เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว  โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มี
อายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว  
 ขณะนี้ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภา
เทศบาล จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลผู้มีอายุมากที่สุด ที่อยู่ในที่ประชุมเป็น
ประธานชั่วคราวในการท าหน้าที่เลือกประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
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เพ่ือให้ท่านนายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่งตั้ง  ซึ่ง
ผมได้ตรวจสอบอายุสมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุมทุกท่านแล้ว  ปรากฏว่า   
               ท่านบุญรับ  แท้นทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เป็นผู้มีอายุมากที่สุด 
โดยท่านเกิดวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๑  อายุ ๖๖ ปี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็น
ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบชั่วคราว  ในการประชุมสภา ครั้งแรก    

  และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13 )  
พ.ศ. 2552   มาตรา  17  บัญญัติว่า   “ก่อนเข้ารับหน้าที่  สมาชิกสภาเทศบาล
จะต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม  ซึ่ ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เ พ่ือ
ประโยชน์ของท้องถิ่น”   

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังกล่าว   จึงขอเรียน
เชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ ชั่วคราว  เป็นผู้กล่าวน าปฏิญาณตน
และเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ยืนขึ้นและกล่าวค าปฏิญาณตน ขอเรียน
เชิญครับ 

 
นายบุญรับ  แท้นทอง  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบชั่วคราว  กล่าวว่า 

ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านยืนขึ้นและกล่าวค าปฏิญาณตนตามข้าพเจ้า  ดังนี้ 
“ ข้าพเจ้า......... (ออกชื่อผู้ปฏิญาณ)........ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลอง

ปราบ ขอปฏิญาณว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตาม  ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย   ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาลต าบลคลอง
ปราบ  จะปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของข้าพเจ้า โดยบริสุทธิ์ใจ  ไม่อยู่ในความผูกมัด
แห่งอาณัติมอบหมายใด ๆ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลคลอง
ปราบนี้สืบไป” 

.  ครับเมื่อได้กล่าวค าปฏิญาณตนแล้ว ถือว่าความเป็นสมาชิกสภาเทศบาลมี
ความสมบูรณ์  นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ขอเชิญทุกท่านนั่งลงครับ  

                                              

นายบุญรับ  แท้นทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบชั่วคราว  กล่าวว่า  
เรียนท่านนายอ าเภอบ้านนาสาร   ท่านนายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภา

เทศบาล และแขกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอเริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ  ดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องการเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ    

นายบุญรับ  แท้นทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบชั่วคราว 

                                 ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล  แจ้งระเบียบให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบครับ  
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นายทวีศักดิ์  ศิลปพรหมมาศ ปลัดเทศบาลต าบลคลองปราบ  ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว                                
                                            ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งประธานสภาเทศบาล ดังนี้ 

  เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบทุกท่าน     กระผมขอแจ้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554   เกี่ยวกับการเลือกประธานสภา   โดยสรุป
ดังนี้ 
     ๑.ประธานสภาเทศบาลต าบลชั่วคราว ด าเนินการเลือกประธานสภาเทศบาล
ต าบล จากสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
     ๒.ประธานสภาเทศบาลต าบลชั่วคราว รายงานผลการเลือกประธานสภาเทศบาล
ต่อท่านนายอ าเภอเพ่ือให้นายอ าเภอลงนามแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล  (เสนอในที่
ประชุมสภาฯ) เมื่อนายอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภา
ฯชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 

๓.เลขานุการสภาชั่วคราว อ่านค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลให้ที่ประชุม
ทราบ และเชิญประธานสภาเทศบาล ขึ้นท าหน้าที่เป็นประธานสภาฯในที่ประชุม 
 
ระเบียบ กฎหมาย 

๑.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
                มาตรา ๒๐ ก าหนดให้สภาเทศบาล มีประธานสภาคนหนึ่งและรอง
ประธานสภาคน หนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตัง้จากสมาชิกตามมติของสภาเทศบาล 
 

     ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗    
                ข้อ ๘ ก าหนดว่า วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละ
คนมีสิทธิเสนอชื่อ สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า สองคน ชื่อที่
เสนอไม่จ ากัดจ านวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธี
เขียนชื่อตัวและสกุล ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภา
ท้องถิ่นชั่วคราว ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ
เลือก ถ้าคะแนนสูงสุดหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะที่ได้คะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิม แต่ถ้า
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับฉลาก 

           ในการตรวจนับคะแนน ให้ประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่
น้อยกว่าสองคนมาช่วย 

           วิธีจับสลาก ให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวด าเนินการให้คนที่ได้รับคะแนน
เท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่า จะให้คนใดจับเป็นคนจับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้
ประธานสภาชั่วคราวจับฉลากว่า คนใดจะเป็นคนจับสลากก่อนแล้วให้จัดท าบัตรสลาก
ชนิดสี และขนาดอย่างเดียวกันมีจ านวนเท่ากับจ านวนคนได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดย
เขียนข้อความว่า “ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียวนอกนั้นเขียน
ข้อความว่า “ ไม่ได้รับเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 



 8 

           ข้อ ๙ ก าหนดว่าให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวรายงานผลการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับเทศบาลและนายอ าเภอส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือแต่งตั้งทันท ี                       
            ข้อ ๑๐ ก าหนดว่าให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
                 (๒) ส าหรับเทศบาล เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่งแต่งตั้งประธานสภา
เทศบาล 
            ข้อ ๑๔ ก าหนดว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่น หรือ เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ต าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการคัดเลือก 

  
   เกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการเลือกประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดสงสัย  

และซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ...  ถ้าไม่มี  ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล
ต าบลคลองปราบชั่วคราว  ไดด้ าเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ
ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายบุญรับ  แท้นทอง  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบชั่วคราว  กล่าวว่า 
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   เชิญคุณ ประเทพ  ทองศิริ ครับ  
 

นายประเทพ  ทองศิร ิ            เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผมนายประเทพ  ทองศริ ิ    
                                สมาชิกสภาเทศบาล   เขต..๑....   ขอเสนอ ชื่อ  บรรยงค์  บุญอินทร์  สมาชิกสภา 
                                เทศบาลต าบลคลองปราบเขต ๒  เข้ารับต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบลคลอง 
                               ปราบครับ 

นายบุญรบั  แท้นทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบชั่วคราว   
- ขอผู้รับรอง  2  ท่านด้วยครับ  

 
นายทวีศักดิ์  ชูหนู กระผม นายทวีศักดิ์  ชูหนู สมาชิกสภาเทศบาล   เขต 1   ขอรับรองชื่อ  

นาย บรรยงค์  บุญอินทร์  ด ารงต าแหน่งประธานสภาฯ  (รับรองคนที1่) 
 
นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ กระผม นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์ สมาชิกสภาเทศบาล   เขต 1   ขอรับรองชื่อ  

นาย บรรยงค์  บุญอินทร์   ด ารงต าแหน่งประธานสภาฯ (รับรองคนที่2) 

นายบุญรับ  แท้นทอง   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบชั่วคราว    

กล่าวว่า...มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ.. เมื่อไม่
มีผู้ใดเสนอชื่อสมาชิกสภาท่านอ่ืนอีก  ก็ถือว่า  นายบรรยงค์  บุญอินทร์  สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๒ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลต าบลคลอง
ปราบ  
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เพ่ือด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 

ข้อ 9  “ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้ง
แรก ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ แล้วแต่กรณี ด าเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อ
การเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ  และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้ง
ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งนั้นต่อไป”          

และตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 13  
พ.ศ. 2552  ตามมาตรา 20  บัญญัติว่า  “สภาเทศบาล  มีประธานสภาคนหนึ่งและ
รองประธานสภาคนหนึ่ง  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล  ตาม
มติของสภาเทศบาล”  ซึ่งขณะนี้ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ได้มอบหมาย
ให้   ท่านนายอ าเภอบ้านนาสาร มาปฏิบัติหน้าที่แทน   จึงขอถือโอกาสนี้   รายงานผล
การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   และเรียนเชิญท่านลงนามใน
ประกาศแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบต่อไป  กระผมขอหยุดพักการ
ประชุม  10  นาที   เพ่ือให้ท่านนายอ าเภอ  ลงนามในประกาศแต่งตั้งประธานสภา
เทศบาลเทศบาลต าบลคลองปราบ 

นายทวีศักดิ์    ศิลปพรหมมาศ   ปลัดเทศบาลต าบลคลองปราบ  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 
- ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  พัก   10  นาท ีครับ 

(พัก   10  นาที)  

นายทวีศักดิ์  ศิลปพรหมมาศ    ปลัดเทศบาลต าบลคลองปราบ  ปฏิบัติหน้าที่  เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว   
       เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เข้าห้องประชุมพร้อมกันครับ 
(อ่านค าสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๘๖๑/๒๕๕๗  
 เรื่อง แตง่ตั้งประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ) 

อาศัยอ านาจตามความใน   มาตรา  20   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552   ประกอบกับข้อ ๑๐(๒)
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554  จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งนายบรรยงค์ บุญอินทร์ 
เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   ตามมติของสภาเทศบาลต าบลคลอง
ปราบ ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๘ เมษายน 
๒๕๕๗   

             ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป       
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  เมษายน  พ. ศ. 255๗   
 
               นายภูริรัตน์   ธีรอรรถ 
     นายอ าเภอบ้านนาสาร ปฏิบัติราชการแทน 
         ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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นายบุญรับ แท้นทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบชั่วคราว  กล่าวว่า 
ผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ปรบมือเพ่ือเป็นเกียรติให้แก่

ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบด้วยครับ 

กระผมขอกราบขอบพระคุณ    ท่านนายอ าเภอคลองปราบ  ท่าน
นายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภาฯ แขกผู้ทรงเกียรติ   เจ้าหน้าที่  พนักงานเทศบาล
ทุก ๆ ท่าน   ผมมีความรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  
และผมได้ปฏิบัติหน้าที่ของกระผมเรียบร้อยแล้ว  ผมจึงขอเชิญประธานสภาเทศบาล
ต าบลคลองปราบ   ท่านบรรยงค์  บุญอินทร์  ขึ้นท าหน้าที่ประธานสภา ด าเนินการต่อ
จากผมต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ     กล่าวว่า 

กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ไว้วางใจ
เลือกข้าพเจ้าเป็นประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ     ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามค าปฏิญาณตน  ณ  ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้โดยเคร่งครัดต่อไป 

และในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอด าเนินการประชุมในระเบียบวาระการประชุมที่
เหลือต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3       เรื่องการเลือกรองประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ     
                             เชิญท่านปลัดเทศบาล แจ้งระเบียบให้ที่ประชุมทราบครับ 

นายทวีศักดิ ์   ปลัดเทศบาลต าบลคลองปราบ  ปฏิบัติหน้าที่  เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว   
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล

ทุกท่าน   ต่อไปเป็นการเลือกรองประธานสภาเทศบาล  ซึ่งการเลือกรองประธานสภา
ให้ใช้วิธีการเดียวกับการเลือกประธานสภา ซึ่งกระผมได้เรียนระเบียบให้ท่านสมาชิก
ไดท้ราบแล้ว  ดังนั้น  ในโอกาสนี้ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลด าเนินการเลือกรอง
ประธานสภา โดยเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาล  ขอเรียน
เชิญท่านประธานฯด าเนินการประชุมเพ่ือเลือกรองประธานฯต่อไปครับ 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ    
                                       ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งรอง 
                             ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ ครับ  เชิญคุณ  บัญชา  คงศิริ ครับ 

 
นายบัญชา  คงศิริ                เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผมนายบัญชา  คงศิร ิสมาชิกสภา 
                             เทศบาล  เขต.๑. ขอเสนอ ชื่อนายวันชัย สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลอง 
                             ปราบเขต ๒ เข้ารับต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบครับ 
 
นายวันชัย สวัสดิโกมล          เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผมนายวันชัย สวัสดิโกมล      
                            สมาชิกสภาเทศบาล   เขต.๒.. ตามท่ี นายบัญชา  คงศิริ  สมาชิกสภา                             
                            เทศบาล  เขต.๑. ขอเสนอ ชื่อกระผมนายวันชัย สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
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                            ปราบเขต ๒ เข้ารับต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ นั้น  กระผมขอ  
                            ถอนตัวครับ ไม่พร้อมครับ 
 นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ    
                                    สมาชิกทุกท่าน ครับ นายวันชัย สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาล   เขต ๒. ขอ   
                             ถอนตัว  ถือว่า ยังไม่มีสมาชิกท่านใด เข้ารับเลือกเป็นรองประธานสภาครับ เชิญสมาชิก  
                             เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ ใหม่ครับ    
                            เชิญคุณวิมล  สื่อมโนธรรม ครับ 
นายประเทพ  ทองศิร ิ       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผมนายประเทพ  ทองศิร ิ สมาชิก 
                            สภาเทศบาล   เขต.๑.....   ขอเสนอ ชื่อ  ทวีศักดิ์  ชูหนู  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
                            คลองปราบเขต ๑  เข้ารับต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบครับ 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
- ขอผู้รับรอง  2  ท่านด้วยครับ  

 
นายวันชัย สวสัดิโกมล กระผม นาย.วันชัย สวัสดิโกมล สมาชิกสภาเทศบาล   เขต ..๒...   ขอรับรองชื่อ  

นาย ทวีศักดิ์  ชูหนู  ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาฯ  (รับรองคนท่ี1) 
 
นายสิทธิชัย มีศรี. กระผม นายสิทธิชัย มีศรี. สมาชิกสภาเทศบาล   เขต .๒..  ขอรับรองชื่อ  

นายทวีศักดิ์  ชูหนู   ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาฯ (รับรองคนท่ี2) 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  

กล่าวว่า...มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาท่านอ่ืนเป็นรองประธานสภา
อีกหรือไม่ครับ.. ไม่มีนะครับ   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อสมาชิกสภาท่านอ่ืนอีกก็ถือว่า  
นายทวีศักดิ์ ชูหนู  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๑ ได้รับเลือกเป็นรอง
ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ ซึ่งกระผมจะได้เสนอรายชื่อให้ท่านนายอ าเภอ 
เพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป ขอแสดงความยินดีด้วยครับ 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
ขอเชิญปรบมือเพ่ือแสดงความยินดีกับท่านรองประธานสภาเทศบาลต าบล

คลองปราบด้วยครับ กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
อีกครั้ง  ที่ไว้วางใจเลือกผมเป็นประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ  และ       
นายทวีศักดิ์  ชูหนู เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ ขอขอบคุณครับ 

ต่อไป ขอด าเนินการประชุมในระเบียบวาระการประชุมที่ 3     เรื่อง  การ
เลือกเลขานุการสภาเทศบาล  

เชิญท่านปลัดเทศบาล  แจ้งระเบียบให้ที่ประชุมทราบครับ 

    ปลัดเทศบาลต าบลคลองปราบ  ปฏิบัติหน้าที่  เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว   
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เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบทุกท่าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ 18  ก าหนดไว้ว่า  “ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งเป็น
เลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
สภาท้องถิ่น” วิธีการเลือกให้ใช้วิธีการเลือกประธานสภาโดยอนุโลม  โอกาสนี้ขอเรียน
เชิญประธานสภาฯด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบล
คลองปราบ ต่อไปครับ 

 
นายบรรยงค์ บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ    
                                         ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 
                                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ ครับ  เชิญคุณ วิมล สื่อมโนธรรม ครับ                         
นายวิมล สื่อมโนธรรม            เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนาย วิมล สื่อมโนธรรม.   
                               สมาชิกสภาเทศบาล เขต..๑..ขอเสนอชื่อนายประเทพ ทองศิริ ด ารง                                 
                               ต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   ครับ                   

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   
- ขอผู้รับรอง  2  ท่านด้วยครับ  

นายทวีศักดิ์ ชูหนู            กระผม นายทวีศักดิ์ ชูหนู  สมาชิกสภาเทศบาล   เขต ..๑..  ขอรับรองชื่อ  
นายประเทพ ทองศิริ ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาฯ  (รับรองคนที่1) 

 
นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์          กระผม นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์ สมาชิกสภาเทศบาล   เขต..๑.  ขอรับรอง 
                               ชื่อ นายประเทพ ทองศิริ ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาฯ (รับรองคนที่2) 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ   

          กล่าวว่า...มีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้ใดเป็นเลขานุการสภาฯ อ่ืนอีกหรือไม่  
ไม่มีนะครับ   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออ่ืนอีก  ก็ถือว่า  นาย ประเทพ ทองศิริ สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลคลองปราบ เขต ๑ ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบล
คลองปราบ  

ทีป่ระชุม  มีมติเห็นชอบ    
 
 ปลัดเทศบาลต าบลคลองปราบ  ปฏิบัติหน้าที่  เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  
                                           กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  ข้อ 13  
วรรค  2  ได้ก าหนดไว้ว่า   
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“เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้เลขานุการสภา
ท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง” ขอเชิญ คุณประเทพ ทองศิริ ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาฯ ต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ   

 
นายบรรยงค์  บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ     กล่าวว่า 
    ขอเชิญท่านสมาชิกปรบมือให้เกียรติแก่ คุณประเทพ ทองศิริ ด้วยครับ 

ต่อไป ข้าพเจ้าขอด าเนินการประชุมในระเบียบวาระการประชุมวาระท่ี  4.  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔          เรื่องหารือเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  255๗  และก าหนด    
                              สมัย ประชุมสามัญ  สมัยแรกประจ าปี 255๘   
นายบรรยงค์ บุญอินทร์ ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ     
                                 ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองปราบที่เคารพ  กระผมขอชี้แจงระเบียบ
เกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุม  ดังนี้ 

ตาม มาตรา  24  แห่ง   พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  13)  พ.ศ. 2552  ได้ก าหนดว่า  “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ
สี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจ าปีให้สภา
เทศบาลก าหนด  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด”  และ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ 21  ก าหนดว่า  “การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม  สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น 
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี ของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจ าปี สมัยแรก  ของแต่ละปี” 

  และขอน าเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทราบว่า การก าหนดสมัย 
ประชุมสามัญประจ าปีและระยะเวลาของแต่ละสมัยนั้น ทางสภา อบต. ก่อนยกฐานะ
เป็นเทศบาลในสมัยที่แล้ว  ไม่ได้มีการก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  255๗    
ไว้  ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ ของสภาเทศบาลต าบลคลองปราบเป็นผู้พิจารณาก าหนด 
 

                                         ครับกระผมและปลัดเทศบาลรวมถึงท้องถิ่นอ าเภอ  ได้ร่วม ปรึกษาหารือกัน  
                               ไว้ ก่อนหน้านี้เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานทั่วไปของเทศบาลและบริหารกิจการ 
                               สภาฯเห็นควรเสนอก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ดังนี้ ครับ 
 
                               สมยัสามัญท่ี ๑ ก าหนด ๓๐ วัน  เริ่ม  ๑๖ เมษายน ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
                                        ทั้งนี้เพ่ือจะได้เปิดสภาฯให้ ผู้บริหารได้แถลงนโยบาย รวมถึง วาระอ่ืนๆ ถ้ามี 

         สมัยสามัญท่ี ๒  ก าหนด ๓๐ วัน  เริ่ม ๑ มิถุนายน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
               ทั้งนี้เพ่ือจะได้เปิดสภาฯให้ ความเห็นชอบแผนพัฒนา รวมถึง วาระอ่ืนๆ ถ้ามี  
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         สมัยสามัญท่ี ๓  ก าหนด ๓๐ วัน  เริ่ม ๑ สิงหาคม ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
               ทั้งนี้เพ่ือจะได้เปิดสภาฯให้ ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 
               รวมถึง วาระอ่ืนๆ ถ้ามี 
         สมัยสามัญท่ี ๔ ก าหนด ๓๐ วัน  เริ่ม ๑๖ พฤศจิกายน ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  
               ทั้งนี้เพ่ือจะได้เปิดสภาฯให้ ผู้บริหารได้แถลงผลงานประจ าปีให้สภาได้รับทราบ 
               รวมถึง วาระอ่ืนๆ ถ้ามี 
 
               สมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนอเป็นวันอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมครับ  
         สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี  ๒๕๕๗  ของแต่ละ  
         สมัยตามที่เสนอขอให้ยกมือครับ   

มติที่ประชุม             เห็นชอบ       ๑๒ เสียง    เป็นเอกฉันท์ 
              ไม่เห็นชอบ        -    เสียง 
              งดออกเสียง       -   เสียง   

 

นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาล  กล่าวว่า 
ต่อไป   จะเป็นการก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  และ

ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี 255๘   
     

กระผมขอน าเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือหารือ ก าหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ  สมัยแรก  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี 
255๘ ขอหารือที่ประชุมครับ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  
ประจ าปี พ.ศ. 255๘   ดังนี้ 

 
          สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘     มีก าหนด  ๒๘ วัน     
 ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ จ านวน 12 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

 

 

 
ระเบียบวาระการประชุมที่  ๕     เรื่องอ่ืน ๆ   
 
นายบรรยงค์ บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาล      
                                     ส าหรับระเบียบวาระการประชุมที่  ๕     เรื่องอ่ืน ๆ  ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ 
                               ประชุมทราบดังนี้ครับ 
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                                     ทางส านักงาน กกต.จังหวัดแจ้งให้ทราบว่าให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน ทั้งท่ีได้รับ 
                               เลือกตั้ง และไม่ได้รับการเลือกตั้ง ไปยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัคร ภายใน  
                               เก้าสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง (วันสุดท้ายคือวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗)  
                               ซึ่งตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
                               ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ หากไม่ด าเนินการจะมีความผิดตามมาตรา ๑๑๗ แห่ง 
                               พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ต้อง  
                               ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน สองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ าปรับและให้ศาลสั่ง 
                               เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดห้าปี 
ที่ประชุม  รับทราบ    

ผมขอขอบคุณ  ท่านนายอ าเภอบ้านนาสาร   ท่านนายกเทศมนตรีต าบล
คลองปราบ  สมาชิกสภาเทศบาล   ข้าราชการตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  ที่ท า
ให้การประชุมคราวนี้ลุล่วงไปด้วยดี     ส าหรับการประชุมครั้งต่อไป  ฝ่ายเลขานุการ
สภาเทศบาลจะได้จัดท าหนังสือแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าต่อไป  ผมขอปิดประชุมครับ 

                                          
                                            ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 

(ลงชื่อ) นายทวีศักดิ์  ศิลปพรหมมาศ จดรายงานการประชุม 
         (นายทวีศักดิ์  ศิลปพรหมมาศ) 
     ปลัดเทศบาล /เลขานุการสภาชั่วคราว 

 
(ลงชื่อ) ประเทพ  ทองศิริ   ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายประเทพ  ทองศิริ) 
              เลขานุการสภาฯ 

 
(ลงชื่อ)  บรรยงค์   บุญอินทร์  ผู้รับรองรายงานการประชุม 

            (นายบรรยงค์   บุญอินทร์) 
              ประธานสภาเทศบาลต าบลคคลองปราบ 
 
 
สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ ครั้งแรก แล้ว เมื่อวันที.่.๒๒. เดือน 
เมษายน พ.ศ. 255๗ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑  
     
    (ลงชื่อ)   บรรยงค์   บุญอินทร์  ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองปราบ 

            (นายบรรยงค์   บุญอินทร์) 
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