


 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันพุธที ่๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 

     
เริ่มประชุม   เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 
 เมื่อมีสัญญาณเรียกประชุม สมาชิกสภาเทศบาลเข้านั่งประจำที่เรียบร้อยแล้ว เลขานุการสภาเทศบาล
เชิญท่านประธานสภาเทศบาล นั่งประจำที่ เพ่ือดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ  

นายสมคิด  เมืองอุดม - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม 
รองประธานสภาเทศบาล     สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล  จำนวน ๑๐ ท่าน 

-  ผู้ไม่มาประชุมสภาเทศบาล จำนวน ๒ ท่าน คือ 
๑. นางสาวสุภาภรณ์ วรรณโต  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
๒. นายเสน่ห ์ แสงเรือง  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๑       - เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายสมคิด  เมืองอุดม -  ตามทีน่างสาวอุษา ช้างพันธ์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง 
รองประธานสภาเทศบาล  ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทองต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง          
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ  เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

เป็นต้นไป นั้น 
   อำเภอโพธิ์ทอง ได้มีหนังสืออำเภอโพธิ์ทอง ที่ อท ๐๐๒๓.๑๐/๑๓๕๒

ลงวันที่  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอลาออกจากตำแหน่งประธาน     
สภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕       
โดยยังคงดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
ต่อไป 

   ผมจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบครับ   

ระเบียบวาระที่ ๒       -   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  ๒      
ครั้งที่  ๑ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ เม่ือวันพฤหัสบดีที่  ๕ พฤษภาคม      
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายสมคิด  เมืองอุดม  - มีสมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมฯ   
รองประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญครับ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ  -  ถ้าไม่มี ผมขอมติทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ 

๒ 

มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมฯ  ๙  เสียง ไม่รับรอง – เสียง                        
  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓       - เรื่อง เพื่อพิจารณา  



 

นายสมคิด  เมืองอุดม  ๑. การคัดเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
รองประธานสภาเทศบาล  - ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมาย      
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ   
   
นายญาณเวทย์ สอนสม - ผมขออนุญาตทีป่ระชุมสภาเทศบาล  ผมขอชี้แจงระเบียบและ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ข้อกฎหมาย ดังนี้ครับ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคบัการประชุมสภา 
  ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ. ศ. ๒๕๕๔  
   ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน     

มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ ดำรง
ตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
รับรองได้เพียงครั้งเดียวชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล
ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อเมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุม
ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ
เลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ใหใ้ช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

    วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙              
   มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
    ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วย
   ตรวจนับคะแนน  
    วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้
          คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ ใดเป็นผู้จับสลาก        
   ก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้
   จับสลากก่อนหลัง แล้วให้ทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน
   ตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน  โดยเขียน         
    

๓ 

   ข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว      
   นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

    ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
   หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
   เพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

  
นายสมคิด  เมืองอุดม - ลำดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควร    
รองประธานสภาเทศบาล  ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภาเทศบาล พร้อมทั้งผู้รับรองไม่น้อยกว่า
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ  สองท่าน เชิญครับ  



 

นางสาวอุษา ช้างพันธ์ - เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และท่านนายกเทศมนตรี           
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑  ดิฉันนางสาวอุษา ช้างพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 
  ขอเสนอ นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 
  เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ค่ะ 

นายสมคิด  เมืองอุดม - ตามทีน่างสาวอุษา ช้างพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑  
รองประธานสภาเทศบาล  ได้ เสนอนายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่  ๒    
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ  เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  
 - ขอผู้รับรองครับ โปรดยกมือครับ 
  ๑. นายสายัณห์ วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑ 
  ๒. นายบุญส่ง ป้อมลอย  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ 

นายสมคิด  เมอืงอุดม -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งอีก 
รองประธานสภาเทศบาล  หรอืไม่ครับ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ - หากไม่มีท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม  เป็นอันว่าผู้ที่รับเลือกเป็นประธานสภา

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง คือ  
  นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ 
 - ขอมติในที่ประชุม โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ  ๘  เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  ๒  เสียง 

 

 

๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๔       - เรื่อง อ่ืน ๆ  
นายสมคิด  เมืองอุดม - ผมขออนุญาตแจ้งเรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง     
รองประธานสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๒๕    
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

ตำบลโพธิ์ทอง โดยจะมีหนังสือแจ้งล่วงหน้าให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครบั 

 - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
 - ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล      
    ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม   
    ทุกท่าน 
 - ขอปิดประชุมครับ   

ปิดประชุม เวลา  ๑๓.๒๕  น. 

 
ลงชื่อ      ผู้บันทึกรายงานการประชุม         ลงชื่อ      เลขานุการสภาเทศบาล 
    (นายนครินทร์  วงศ์พจนีย์)                                        (นายญาณเวทย์   สอนสม) 



 

             ผู้ช่วยนิติกร                                                ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
 

      ลงชื่อ        รองประธานสภาเทศบาล 
            (นายสมคิด เมืองอุดม)  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
                                           
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
                    ลงชื่อ           ประธานกรรมการ 
                 (นางเปรียบจันทร์  ผ่องสุภาพ) 
 
          ลงชื่อ           กรรมการ 
                    (นายณรงค์  อ่อนระทวย) 

           
          ลงชื่อ            กรรมการ 
                 (นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง)  


