รายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
ครั้งแรก
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
ณ ห%องประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
**************************
รายชื่อผูเขาประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชื่อ – สกุล
นายวิลาศ
ประเสริฐสุข
นายพลวัฒน, สวางอารมณ,
นายเสริม
สวางอารมณ,
นายทองสุก สวางอารมณ,
นายกฤตพจน, เกิดสวาง
นายสุภาค
พวงมณี
นายสุจิน
แสงสุข
นายบุญมี
เพ็งสุวรรณ,
นายสุรเสก พันธ,ผูก
นายเสนาะ ชูดวง
นายวัฒนะ ชมภู
นางบุญนาค สินเจริญ

ตําแหนง
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

ลายมือชือ่

วิลาศ
พลวัฒน,
เสริม
ทองสุก
กฤตพจน,
สุภาค
สุจิน
บุญมี
สุรเสก
เสนาะ
วัฒนะ
บุญนาค

ประเสริฐสุข
สวางอารมณ,
สวางอารมณ,
สวางอารมณ,
เกิดสวาง
พวงมณี
แสงสุข
เพ็งสุวรรณ,
พันธ,ผูก
ชูดวง
ชมภู
สินเจริญ

หมายเหตุ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯชั่วคราว

รองประธานสภาฯ

รายชื่อผูเขาร
เขารวมประชุ
วมประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชื่อ – สกุล
นายสิทธิชัย
กิตติกูล
พ.จ.อ.สมชาย กลิ่นแจม
นายจรัญ
งาสุวรรณ,
จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ
นางโสภา
สมพงศ,
นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร
นางสาวอรุณ ประสาน

ตําแหนง
นายอําเภอบางปะกง
ทองถิ่นอําเภอบางปะกง
นายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลฯ
รองปลัด เทศบาลฯ
ผูอํานวยการกองชาง
เจาหนาที่วิเคราะห,ฯ

ลายมือชือ่

สิทธิชัย

หมายเหตุ

กิตติกูล

สมชาย กลิ่นแจม

จรัญ
งาสุวรรณ,
พิณทอง พิณสุวรรณ
โสภา สมพงศ,
พัฒนศักดิ์ คงสาคร
อรุณ ประสาน

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพรอม แลว นายอําเภอบางปะกง ไดกลาวเป$ดประชุมและดําเนินการประชุมไปตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

-๒ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ%งต,อที่ประชุม
พ.จ.อ.สมชาย กลิ่นแจม เรียนทานนายอําเภอบางปะกง ทานนายกเทศมนตรี และทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ทองถิ่นอําเภอบางปะกง บางปะกงพรหมเทพรังสรรค. ผม พ.จ.อ.สมชาย กลิ่นแจม ทองถิ่นอําเภอบางปะกง ตามที่
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค. ไดเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค.การบริหารสวน
ตําบลบางปะกง เป1นเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค. และไดดําเนินการจัดการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค. เมื่อ
วันที่ ๕ กุมภาพันธ. ๒๕๕๕ นั้น บัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค. ครบ
ทั้งสองเขตเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ. ๒๕๕๕ เพื่อใหการปฏิบัติเป1นไปตาม
มาตรา ๒๐ แตงตั้งประธานสภาเทศบาล มาตรา ๒๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ และอาศัยอํานาจความในมาตรา
๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖
ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทราจึงมอบอํานาจใหนายอําเภอบางปะกงปฏิบัติราชการแทนผูวา
ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการดําเนินการเป1นผูเป$ดประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกง
พรหมเทพรังสรรค. และเป1นผูแตงตั้งประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค.
ตามคําสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ๔๖๘/๒๕๕๕ ดังกลาว ขอเรียนเชิญทานนายอําเภอบางปะกง
ไดเป$ดประชุมสภาเทศบาลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค. ครั้งแรก ในวันนี้ครับ
นายสิทธิชัย กิตติกูล
นายอําเภอบางปะกง

ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค. ทาน
ปลัดเทศบาลและทานผูเขารวมประชุมทุกทาน ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทราไดมีประกาศ
เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค. ครั้งแรกในวันนี้ และมีคําสั่ง
จังหวัดฉะเชิงเทรามอบใหผมปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการเป$ด
ประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค. ครั้งแรก และเป1นผูลงนามในคําสั่ง
แตงตั้งประธานสภาเทศบาลที่ไดรับคัดเลือกในวันนี้ กอนอื่นผมตองขอแสดงความยินดีกับ
ทานนายกเทศมนตรี และทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค. ทั้ง ๑๒
ทาน การที่ทานไดรับการเลือกตั้งเขามาเป1นตัวแทนของพี่นองในเขตเทศบาลในครั้งนี้นั้น ก็
แสดงใหเห็นวาพี่นองประชาชนในพื้นที่มั่นใจและเชื่อมั่นวาทานจะสามารถเขามาเป1นตัวแทน
ในการพัฒนาพื้นที่ในการแกไขปJญหาทําใหความเป1นอยูของพี่นองประชาชนดีขึ้น ตลอดจน
สามารถเป1นตัวแทนในการตัวสอบการบริหารงานของเทศบาลใหเป1นไปตามระเบียบขั้นตอน
ของกฎหมาย บริหารงานดวยความโปรงใส เกิดประโยชน.สูงสุด กับพี่นองประชาชน ถึงแม
รัฐธรรมนูญฉบับปJจจุบันจะใหความอิสระกับองค.กรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารงาน
องค.กรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ มีบุคลากร มีงบประมาณเป1นของตัวเอง แตการ
บริหารงานขององค.กรปกครองสวนทองถิ่นก็ยังคงตองอยูภายใตกรอบของกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ ที่วางไว ตองสนองตอบตอความตองการของพี่นองประชาชนในพื้นที่ โครงสราง
ขององค.กรปกครองสวนทองถิ่นโดยทั่วไปจะประกอบดวยฝMายสภา และฝMายผูบริหารหรือ
คณะผูบริหาร จะมีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย ในการบริหาร และบริหารทองถิ่นใหเป1นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติ ขอบัญญัติ และนโยบายที่ไดแถลงไวตลอดจน
หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว ฝMายบริหารทองถิ่นพวกทานที่นั่งอยูในที่นี้เดิมเมื่อกอนที่
จะมาจัดตั้งเป1นเทศบาลเราก็เป1นองค.การบริหารสวนตําบลการเป1นสมาชิกสภาองค.การ
บริหารสวนตําบลนั้น เราจะมีสมาชิกสภาองค.การบริหารสวนตําบลทุกหมูบาน หมูบานละ ๒ คน

-๓แตพอมีการยกฐานะจากองค.การบริหารสวนตําบลจัดตั้งเป1นเทศบาลตําบลนั้น สมาชิกสภา
เทศบาลจะมีได ๑๒ คน ซึ่งในบางหมูบานอาจจะไมมีสมาชิกสภาหรือผูบริหารของเทศบาล
อยูในเขตหมูบานเลย ดังนั้นทานในฐานะตัวแทนของพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลทานจะตอง
มีหนาที่ดูแลความเป1นอยูของพี่นองประชาชนในทุกหมูบาน ในการทํางานทานจําเป1นตอง
ประสานงานกับกํานันผูใหญบานในพื้นที่เพื่อชวยกันในการแกปJญหาใหกับพี่นองประชาชนให
พี่นองประชาชนมีความเป1นอยูที่ดีขึ้นไดรับประโยชน.สูงสุดจากงานงบประมาณของเทศบาล
สําหรับพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของตําบลดวยถาเปรียบ
เทศบาลเป1นครอบครัว กํานันผูใหญบานก็เปรียบเหมือนพอบาน ผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภา
ทองถิ่นก็เป1นเสมือนแมบานดังนั้นถาครอบครัวใดพอแมรักใครปรองดองกันคนในครอบครัวก็
อยูกันอยางมีความสุขครอบครัวนั้นก็จะเจริญขึ้น สุดทายนี้ในการปฏิบัติหนาที่ของพวกทาน
ผมขอใหทานยึดถือหลักตามคําปฏิญาณตนของสมาชิกสภาเทศบาลที่ทานจะไดปฏิญาณใน
โอกาสตอไปและขอใหทานปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักของระเบียบกฎหมายคิดถึงประโยชน.ของ
ทองถิ่นเป1นสําคัญใชความรูความสามารถของทานที่มีอยูใหเต็มความสามารถเป1นตัวแทนของ
พี่นองประชาชนในเขตเทศบาล คอยตรวจสอบการทํางานของเทศบาลใหมีความโปรงใสเกิด
ประโยชน.สูงสุดกับประชาชนมีปJญหาอุปสรรคอันใดอําเภอพรอมเสมอที่จะแนะนําและให
ความชวยเหลือทาน บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ผมขอเป$ดการประชุมสภาเทศบาลตําบล
บางปะกงพรหมเทพรังสรรค. ตามระเบียบวาระการประชุม ณ บัดนี้
จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ ขออนุญาตชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นแกไข
เลขานุการสภาฯชัว่ คราว เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอที่ ๗ ในการประชุมสภาทองถิ่นตามขอ ๖ คือภายหลัง
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นครบตามจํานวนแลว ผูวาราชการจังหวัดสําหรับ
เทศบาล กําหนดใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมาประชุมสภาทองถิ่นครั้งแรกภายในระยะเวลาที่
กฎหมายวาดวยองค,กรปกครองสวนทองถิ่นนั้นกําหนด โดยใหปลัดองค,กรปกครองสวนทองถิ่น
เปGนเลขานุการสภาทองถิ่นชัว่ คราว เชิญสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุสูงสุดซึ่งอยูในที่ประชุมคราว
นั้นเปGนประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว หากสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุสูงสุดไมยอมทําหนาที่ให
เชิญสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุสูงสุดรองลงมาตามลําดับ เพื่อทําหนาที่เลือกประธานสภาทองถิ่น
ผมขออนุญาตทําหนาทีเปGนเลขานุการสภาชั่วคราว และขอกราบเรียนเชิญทานสมาชิกผูมีอายุมาก
ที่สุด คือคุณสุจิน แสงสุข สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค, เขตสอง
เปGนประธานสภาชัว่ คราว เพื่อทําหนาที่ดําเนินการใหเปGนไปตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค, ครั้งแรก ขอกราบเรียนเชิญครับ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ ลว (ไมมี)
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพือ่ พิจารณา
๓.๑ เลือกประธานสภาเทศบาลตํ
กประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรั
บลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค,
นายสุจิน แสงสุข
ครับ เรียนทานนายอําเภอ ทานปลัด และเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานในที่นี้ ผมได
ประธานสภาฯชั่วคราว มีโอกาสเปGนประธานสภาชั่วคราว ก็ขอทําหนาที่ในการประชุมและขอรายงานตัวใหทาน
ทราบกอนวาผมชื่อนายสุจิน แสงสุข เปGนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพ
รังสรรค, เขตสอง ครับ เรื่องที่เราจะประชุมเรื่องแรกคือการเลือกประธานสภา เราจะให
สมาชิกทุกทานเสนอชื่อสมาชิกที่ทานเห็นวาเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเปGน ประธานสภาฯ
จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ กราบเรียนทานประธานสภาครับ ผมขออนุญาตซักซอมโดยผมขออานระเบียบให
เลขานุการสภาฯชัว่ คราว ทุกทานทราบกอนครับวาจะตองดําเนินการอยางไร ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

-๔ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอที่ ๘ วิธีเลือก
ประธานสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่น แตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นคน
หนึ่งที่ตนเห็นวาสมควรเปGนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถิ่น การเสนอนั้นจะตองมีสมาชิก
สภาทองถิ่น การเสนอนั้นจะตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน โดยใหสมาชิกสภา
ทองถิ่นแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภา
ทองถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูที่ถูกเสนอชื่อคน
ละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแลวใหประธานที่ประชุมประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภาทองถิ่น ผู
ไดคะแนนสูงสุดเปGนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะ ผู
ไดคะแนนสูงสุดนั้น โดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหม
ปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน
ครับตามที่ไดแจงวิธีการเลือกประธานสภาตามระเบียบขอบังคับ
นายสุจิน แสงสุข
ประธานสภาฯชั่วคราว
นายเสริม สวางอารมณ,
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายสุจิน แสงสุข
ประธานสภาฯชั่วคราว
นายวิลาศ ประเสริฐสุข
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นางบุญนาค สินเจริญ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
นายสุจิน แสงสุข
ประธานสภาฯชั่วคราว
ที่ประชุมสภาฯ
นายสุจิน แสงสุข
ประธานสภาฯชั่วคราว

สมาชิกทานใดจะเสนอชื่อประธานสภา ขอเชิญครับ
ครับ เรียนทานประธานสภา ผมนายเสริม สวางอารมณ, สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเสนอ
นายพลวัฒน, สวางอารมณ, เปGนประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค,
ขอผูรับรอง 2 ทาน

เรียนทานประธานสภาชั่วคราว ผมนายวิลาศ ประเสริฐสุข สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอรับรอง
นายพลวัฒน, สวางอารมณ, เปGนประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค,
เรียนทานประธานสภาชั่วคราว ดิฉันนางบุญนาค สินเจริญ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอรับรอง
นายพลวัฒน, สวางอารมณ, เปGนประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค,
มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนออีกไหมครับ หากไมมีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบใหนาย
พลวัฒน, สวางอารมณ, เปGนประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค, ดวยครับ
มีมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปGนเอกฉันท,
ครับ เมื่อเลือกประธานสภาฯเสร็จเรียบรอยแลว ในนามประธานสภาชั่วคราวขอประกาศ
ใหทราบวาผูที่ไดเปGนประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค, คือ นาย
พลวัฒน, สวางอารมณ, ไดเปGนประธานสภาครับ ผมขอพักการประชุม ๑๕ นาที
จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ ขออนุญาตพักการประชุม ๑๕ นาที เพื่อใหทานนายอําเภอออกคําสั่งแตงตั้งประธานสภา
เลขานุการสภาฯชัว่ คราว และเมื่อทานนายอําเภอแตงตั้งเสร็จเรียบรอยจะอานคําสั่งนายอําเภอใหที่ประชุมทราบ
และใหทานประธานสภาคนใหมดําเนินการประชุมตอครับ ใหที่ประชุมทราบ และใหทาน
ประธานสภาคนใหมดําเนินการประชุมตอครับ
เริ่มประชุม(ตอ) เวลา ๑๑.๒๐ น.
นายสุจิน แสงสุข
คําสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา คําสั่งจังหวัดฉะเชิงเทราที่ ๔๗๐/ ๒๕๕๕ เรื่องแตงตั้งประธานสภา
ประธานสภาฯชั่วคราว เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค.
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ และคําสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ๔๖๘/ ๒๕๕๕ ลงวันที่
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในการเป$ดประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค. ครั้งแรก ประกอบกับมติ
ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบางบางปะกงพรหมเทพรังสรรค. ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม

-๕๒๕๕๕ จึงแตงตั้ง นายพลวัฒน. สวางอารมณ. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพ
รังสรรค. เป1นประธานสภาเทศบาลตําบลบางบางปะกงพรหมเทพรังสรรค.
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เป1นตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
( นายสิทธิชัย กิตติกูล )
นายอําเภอบางปะกง ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขอแสดงความยินดีกับทานประธานสภาและขอเรียนเชิญทานประธานสภาคนใหมมาทําหนาที่ครับ
นายพลวัฒน, สวางอารมณ, เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค,ทุกทาน ผมนายพลวัฒน, สวางอารมณ,
ประธานสภาฯ
ไดรับการแตงตั้งประธานสภาฯ จากทานนายอําเภอเรียบรอยแลว จะเขาสูวาระการประชุมตอไป
๓.๒ เรื่อง เลือกรองประธานสภาเทศบาลตํ
กรองประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค,
นายพลวัฒน, สวางอารมณ, อาศัยอํานาจตามความของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
ประธานสภาฯ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในขอ ๑๒ กําหนดไววาวิธีการเลือกรองประธานสภา
ทองถิ่นใหนํา ขอ ๘ มาบังคับใชโดยอนุโลมก็คือใชขอ ๘ ที่เลือกประธานสภาที่เสร็จไป
เรียบรอยแลวใชหลักเดียวกัน ดังนั้นผมจึงขอใหสมาชิกสภาฯ ไดเสนอวาทานจะเสนอใครเปGน
รองประธานสภาและมีสมาชิกสภารับรองไมนอยกวา ๒ ทาน เหมือนกับวิธีการเลือก
ประธานสภา เชิญผูเสนอครับ
นายทองสุก สวางอารมณ, เรียนประธานที่เคารพ ผมนายทองสุก สวางอารมณ, สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเสนอ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายเสนาะ ชูดวง เปGนรองประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค,
นายพลวัฒน, สวางอารมณ, ขอผูรับรอง 2 ทาน
ประธานสภาฯ
นายกฤตพจน, เกิดสวาง เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายกฤตพจน, เกิดสวาง สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอรับรอง
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายเสนาะ ชูดวง เปGนรองประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค,
นายสุรเสก พันธ,ผูก
เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายสุรเสก พันธ,ผูก สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอรับรอง
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
นายเสนาะ ชูดวง เปGนประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค,
นายพลวัฒน, สวางอารมณ, มีทานสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนออีกไหมครับ หากไมมีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให
ประธานสภาฯ
นายเสนาะ ชูดวง เปGนรองประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค, ดวยครับ
ที่ประชุมสภาฯ
มีมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปGนเอกฉันท,
นายพลวัฒน, สวางอารมณ, ครับสําหรับการเลือกรองประธานสภาฯก็เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ผมขอประกาศผลการ
ประธานสภาฯ
เลือกรองประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค, ใหสภาแหงนี้ไดทราบ
รวมกัน ครับ ตอจากนั้นแลวภายใน ๗ วัน ประธานสภาฯตองแจงผูที่ไดรับคัดเลือกเปGน
รองประธานสภาฯ คือนายเสนาะ ชูดวง ไปยังทานผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให
ออกคําสั่งแตงตั้ง และจะแจงใหที่ประชุมแหงนี้ทราบตอไป
๓.๓ เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทศบาลตํ
ารสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค,
นายพลวัฒน, สวางอารมณ, อาศัยอํานาจตามความของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
ประธานสภาฯ สภาทองถิ่นแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง
กําหนดไววาวิธีการเลือกเลขานุการสภาทองถิ่นใหนําความในขอ ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมายความวาใชวิธีการเลือกเชนเดียวกับประธานสภา รองประธานสภา ดังนั้นผมจึงขอให

-๖สมาชิกสภาฯ ไดเสนอวาทานจะเสนอใครเปGนเลขานุการสภาฯ และมีสมาชิกสภารับรองไม
นอยกวา ๒ ทาน เหมือนกับวิธีการเลือกประธานสภา เชิญผูเสนอครับ
นายกฤตพจน, เกิดสวาง
เรียนทานประธานที่เคารพ ผมนายกฤตพจน, เกิดสวาง สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอเสนอ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายทองสุก สวางอารมณ, เปGนเลขานุการสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค,
นายพลวัฒน, สวางอารมณ, ขอผูรับรอง 2 ทาน
ประธานสภาฯ
นายบุญมี เพ็งสุวรรณ, เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายบุญมี เพ็งสุวรรณ, สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอรับรอง
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
นายทองสุก สวางอารมณ, เปGนเลขานุการสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค,
นายเสริม สวางอารมณ, เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายเสริม สวางอารมณ, สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอรับรอง
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายทองสุก สวางอารมณ, เปGนเลขานุการสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค,
นายพลวัฒน, สวางอารมณ, มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อผูที่จะมาดํารงตําแหนงเลขานุการสภาทองถิ่นหรือไม ถามีเชิญครับ
ประธานสภาฯ
ไมมีนะครับ เมื่อไมมีก็มีเพียงผูเสนอ นายทองสุก สวางอารมณ,ดํารงตําแหนงเลขานุการสภา
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค, ผูเสนอและผูรับรองถูกตอง อาศัยอํานาจตาม
ความของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒ค๔๗
ขอ ๑๔ กําหนดไววาในการเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น หรือ
เลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน
ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก ผมจึงประกาศใหที่ประชุมสภาแหงนี้ทราบวาผูที่จะมาดํารงตําแหนง
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค, คือนายทองสุก สวางอารมณ, จึง
ประกาศใหทุกทานทราบ สําหรับเลขานุการสภานั้นประธานสภาไมตองเสนอชื่อสงไปใหผูวา
ราชการจังหวัดออกคําสั่งแตงตั้ง ใหถือมติของสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค,
ในครั้งนี้
๓.๔ เรื่อง พิจารณากําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปM ๒๕๕๕ และกําหนดสมัยประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปO พ.ศ. ๒๕๕๖
นายพลวัฒน. สวางอารมณ. เรียน ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ชี้แจงเรื่องการกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจําปO
ประธานสภาฯ
๒๕๕๕ ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ หมวด ๒ ขอ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปO ระยะเวลาและ
วันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปOของแตละสมัยในปOนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจําปOของปOถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปOสมัยแรกของปOถัดไป ให
ประธานสภานําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปOสมัยแรกของแตละปO โดยใหนําความใน
ขอ ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม ครับ ตามระเบียบที่ไดกลาวไปแลวนั้นผมไดนําเขาหาลือ
กับทางทานประธานสภาเพื่อกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปO ๒๕๕๕ ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ สมัยประชุมสามัญประจําปO พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดใหมีการประชุมจํานวน ๔ สมัย
โดยมีระยะเวลาและวันเริ่มตนสมัยประชุมสามัญประจําปO พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
สมัยที่ ๑ ระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มตนวันที่ ๑๕ มีนาคม – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕
สมัยที่ ๒ ระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มตนวันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
สมัยที่ ๓ ระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มตนวันที่ ๑ สิงหาคม – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
สมัยที่ ๔ ระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มตนวันที่ ๑ ธันวาคม – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
พรอมทั้งกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปO พ.ศ. ๒๕๕๖ ระยะเวลา
และวันเริ่มตนสมัยประชุมสามัญประจําปO พ.ศ. ๒๕๕๖ สมัยที่ ๑ กําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน
เริ่มตนวันที่ ๑ กุมภาพันธ. ๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ครับ ดังรายละเอียดที่ผมไดแจงมานี้ มีทาน

ที่ประชุมฯ

-๗สมาชิกสภาฯ ทานใดตองการเพิ่มเติมหรือตัดทอน หรือมีขอคิดเห็นเป1นอยางอื่นก็ขอให
แจงเพื่อปรึกษาหารือกันในที่ประชุมไดเลยครับ ถาไมมีขอมติจากที่ประชุมดวยครับ
มีมติเห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปO พ.ศ.๒๕๕๕ และกําหนดสมัยประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปO พ.ศ. ๒๕๕๖ อยางเป1นเอกฉันท.

นายพลวัฒน. สวางอารมณ. มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม ถาไมมีผูใดเสนอ ขอขอบคุณทุกทานที่
ประธานสภาฯ
ไดใหความรวมมือเปGนอยางดี และในการเปOดประชุมสมัยสามัญ ประจําปM ๒๕๕๕ สมัยที่ ๑
ตามที่สภากําหนดไว เพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบาย ผมขอนัดหมายใหทานสมาชิกสภา
ทุกทาน มาประชุมในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล
ตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค,แหงนี้ ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมืออยางดียิ่ง ผม
ขอปOดการประชุม
ปOดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
**************************
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นายทองสุก สวางอารมณ,)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค,

(นายพลวัฒน, สวางอารมณ,)
ประธานสภาสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค,

