
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
  ครั้งแรก (ข้อ 6) ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

วันจันทร์  ที่ 7  มิถุนายน  2564   เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 

 
ผู้ที่มาประชุม 

1.  นายชาติชาย  ดือเระ 
2.  นายซารีบูดิง  ยูโซะ 
3.  นายซูเพียน  มูซอ 
4.  ว่าที่ ร.ต.นูอิม  หวันวัง 
5.  พ.ต.ต.ประสพ  เล็มมณี 
6.  นายฟาซัน  อีซาคาน 
7.  นายยาการียา  ตาเฮ 
8. นายยูฮารี  อาลี 
9. นายแวรูสลี  หยีกาเร็ม 
10. นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร 
11. นายสะปรี  วาเด็ง 
12 นายสาฟีรันดร์  เจ๊ะเกาะ 
13. นายสิทธิชัย  สวามิภักดิ ์
14. นายเสรี  เจะมะ 
15. นายอาวีเด่น  เถาะ 
16. นายอุสมาน  กาเจ 
17. นายอัคลี  โมง 
18. นายฮาสัน  มามะ 
 
 

ผู้ที่ลาประชุม  

     -ไม่มี- 

ผู้ที่ขาดประชุม 
               -ไม่มี-  

/ผู้เข้าร่วมประชุม......................... 
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      ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมนึก พรหมเขียว   รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 

2. นายเพิ่ม เพ็ชรพรหม   ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี 

3.  นายสมปอง  มั่นคง   ปลัดเทศบาลเมืองตะลุบัน 

 

เริ่มประชุมเวลา   10.00  น. 

                  เมื่อถึงกําหนดเวลาประชุมเลขานุการสภาชั่วคราว ได้ตรวจสอบรายชื่อ  
                                       สมาชิกท่ีได้ลงชื่อไว้ เมื่อครบองค์ประชุม เลขานุการสภาชั่วคราวได้กดกริ่งเรียก 

สมาชิกเข้าห้องประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554    
ข้อ 25 

 
ขั้นตอนก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กระผมนายสมปอง มั่งคง ปลัดเทศบาล 
เมืองตะลุบัน ขออนุญาตอ่านประกาศ จังหวัดปัตตานี เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาลเมืองตะลุบัน ครั้งแรก 

             ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน
ครั้งแรกตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน เมื่อวันที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เรื่อง    
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัด
ปัตตานี (บางส่วน) ฉบับลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ และ เรื่อง ผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
(เพ่ิมเติม) ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน ครบตามจํานวนแล้ว   อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๒๔ วรรคสองและมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖ และที่แก้ ไขเ พ่ิมเติม และข้อ ๖ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒5๔๗ และ
ที่แก้ ไขเ พ่ิมเติม จึ ง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน ครั้ งแรก             
ในวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๔๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลเมืองตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ประกาศ ณ วันที่  28  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ลงชื่อ นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 

 

/และลําดับ................................... 
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 และลําดับต่อไป ขอเรียนเชิญ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะ  

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวเปิดการประชุมสภา

เทศบาลเมืองตะลุบัน ครั้งแรกต่อไป ครับ 

นายสมนึก พรหมเขียว       คํากล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบันครั้งแรกของนายสมนึก 
รองผวจ.ปน. พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

เวลา ๑๐.๐๐ น.ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบันท่านสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองตะลุบัน ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน และผู้มีเกียรติ ทุก
ท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล เมืองตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี (บางส่วน) ฉบับลงวันที่ 
๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ และ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุ
บัน อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี (เพ่ิมเติม) ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ แจ้งว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน กรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๔๒ 
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ คน เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๐๖ แห่ง พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อ ๑๗๙ ของ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการ
เลือกตั้งครบตามจํานวน ๑๘ คน แล้ว ดังนั้น จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๔ 
วรรคสอง และมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เรียก
ประชุมสภา เทศบาลเมืองตะลุบันครั้งแรก ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันประกาศ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลเมืองตะลุบัน เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองตะลุบัน ได้เลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล ตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดไว้ รวมทั้งการกําหนด 
วันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล โดยปลัดเทศบาลเมืองตะลุบัน ซึ่งทําหน้าที่
เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว จะได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ต่อไปที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองตะ
ลุบันพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลเมือง ตะลุบัน ครั้งแรก ณ บัดนี้ 
ขอขอบคุณครับ   

เบื้องต้นขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็น
นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล บางท่านก็เคยร่วมงานกันมาบ้าง
แล้ว และบางท่านก็เพ่ิงเข้ามาใหม่ สําหรับบทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหาร มี
หน้าที่ดูแลในเรื่อง สาธารณูปโภค ต่าง ๆ เช่น น้ํา ไฟฟ้า ขยะ การศึกษา 
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ตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ ส่วนสมาชิกสภาเทศบาล มี
หน้าที่ในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติ เทศบัญญัติ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่าย
บริหาร ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะต้องทําหน้าที่ควบคู่กันไป การตรวจสอบปัญหา
ของประชาชนในพ้ืนที่ การพัฒนาพ้ืนที่ แล้วแต่ว่าส่วนไหนจะมีบทบาท
อย่างไร ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายแล้วจะเป็นการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน
ในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเอง เทศบาลเมืองตะลุบัน ได้รับการยก
ฐานนะข้ึนพร้อม ๆ กับเทศบาลเมืองสะเดา บทบาทหน้าที่ที่ผ่านมาผู้นําในยุค
ก่อนหน้านี้  ก็ ได้ ดูแลประชาชนในพ้ืนที่ อย่ างต่อเนื่ องมาโดยตลอด 
เพราะฉะนั้นท่านเข้ามาใหม่ ในส่วนของกิจกรรม บทบาทหน้าที่เดิม ๆ ที่ทํา
แล้วเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ ก็ฝากไว้อย่าไปคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทีม
เก่าทําไว้ แต่ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ ก็ควรสานต่อเอาไว้ ใน
ขณะเดียวกันจะต้องไปดูหรือศึกษาในมิติใหม่ ๆ ด้วยเพราะปัจจุบันโลกเราได้
เปลี่ยนไปปัญหาบางอย่างก็เปลี่ยนตามไปด้วยแผนงานกิจกรรมใหม่ ๆที่
สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที สิ่งที่อยากจะขอฝากไว้
เรื่องด่วนคือ เรื่อง ของการดูแลประชาชนจากการเกิดโรคระบาด โควิด - 19 
ซึ่งในรอบนี้ค่อนข้างรุนแรง และหนักกว่าปีที่ผ่านมา เพราะปีนี้มาหลาย
ทิศทางสิ่งที่ดีที่สุดคือการป้องกันตนเอง และเดี๋ยวนี้รั ฐบาลได้ให้โอกาส
ประชาชนได้ฉีดวัคซีน ก็ขอให้ไปรับวัคซีนกันเพ่ือที่จะช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกัน 
ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายนอกเหนือจากภารกิจที่พวกท่านทั้งหลายรับหน้าที่มาเพ่ือ
บํารุงสุขให้กับประชาชน 

 

นายสมปอง มั่นคง                          ขอขอบคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวดัปัตตานี ครับ เรียน ท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาชั่วคราว เทศบาลเมืองตะลุบัน ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัด ผมนายสมปอง มั่นคง 

ปลัดเทศบาลเมืองตะลุบัน  
 
                                               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 7 ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 6 
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล เปิด
ประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการ
สภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่
ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว หากสมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ให้เชิญ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดรองลงมาตามลําดับซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวเพ่ือทําหน้าที่เป็นประธานที่
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ประชุมนําสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตน ตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด และดําเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น       

                           
                                                 จากการตรวจสอบอายุของสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 3 เขต จํานวน 18 

คน แล้วปรากฏว่า นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มี
อายุ 65 ปี เป็นผู้มีอายุสูงสุด 

                                                ดังนั้น จึงขอเชิญ นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร ขึ้นทําหน้าที่ประธานสภา
เทศบาลชั่วคราว ขอเรียนเชิญ ครับ 

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร                      เรียนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว      วันนี้เป็นวันหนึ่งที่มีความสําคัญก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลต้อง

ปฏิญาณตนในที่ประชุม ขอให้สมาชิกทุกท่านยืนขึ้นและกล่าวคําปฏิญาณตน
ตาม ข้าพเจ้า นาย...... ขอปฏิญาณว่า จะรักษาไว้ และปฏิบัติตาม ซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา จักรไทย ทั้งจะซ่ือสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น    

                                                  เชิญนั่งครับ  

   ครับต่อไปขอเข้าสู่ระเบยีบวาระการประชุม  

            ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
                             -ไม่มี-  

           ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง เลือกประธานสภา ขอเชิญเลขาชี้แจง
ข้อระเบียบและแนวทางในการเลือก ขอเชิญครับ 

นายสมปอง มั่นคง                     เรียนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี 
เลขานุการสภาชั่วคราว            ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมนายสมปอง 
    มั่นคง เลขานุการสภาชั่วคราว        
                                                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
                               ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ  8  
                                       วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ 

สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ งที่ตนเห็นสมควรให้ เป็นผู้ดํ ารงตํ าแหน่ ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคนโดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียวซื่อที่
เสนอไม่จํากัดจํานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือก 
จากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูก เสนอชื่อคนละหนึ่ง
ชื่อเมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ผู้ใดคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลาย
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คนใหเ้ลือกใหมเ่ฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยวิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่
ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก เฉพาะผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14 ความว่า ในการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้า
มีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก 
         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 9 ในกรณีการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือนายอําเภอแล้วแต่กรณี  ดํ า เนินการแต่ งตั้ งทันที เมื่ อการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้ง
ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป 

และต่อไปขอเชิญท่านประธานได้ดําเนินการต่อไป ขอเชิญครับ 

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร   ครับขอขอบคุณเลขาที่ได้ชี้แจงระเบียบการเลือกประธาน และราย  
ประธานสภาชั่วคราว ละเอียดต่างๆ ในการปฏิบัติ ครับต่อไปขอเชิญเจ้าหน้าที่สองคน เพ่ือช่วยใน

การเลือกประธาน คนที่ 1 นายสุกิจ สุระกําแหง คนที่ 2 นายอนันต์ ดือเระ 
และให้เจ้าหน้าที่เตรียมกระดาษ ปากกา อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมตรวจสอบ
หีบ คูหา ให้เรียบร้อย พร้อมสายรัดรัดหีบ 

           ครับเมื่อเจ้าหน้าที่พร้อมแล้ว ลําดับต่อไปเชิญสมาชิกเสนอผู้ที่เห็นควร
ให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภา เชิญครับ  

 
นายชาติชาย ดือเระ           เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายชาติชาย ดือเระ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 เสนอ นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร เป็นประธานสภา
    เทศบาล 
     
นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร                        ขอผู้รับรองด้วยครับ   ผู้รับรอง  3  ถูกต้อง 
 ประธานสภาชั่วคราว                                  
      
ว่าที่ ร.ต.นูอิม หวันวัง                  เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผม ว่าที่ ร.ต.นูอิม หวันวัง  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3            สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ขอเสนอ นายอุสมาน กาเจ เป็นประธานสภา 
 
นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร   ขอผู้รับรองด้วยครับ   ผู้รับรอง  2  ถูกต้อง 
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ประธานสภาชั่วคราว     
          

/นายอุสมาน.................... 
นายอุสมาน กาเจ  เรียนท่านประธานสภา ผมนายอุสมาน กาเจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอถอนตัว ครับ 
 
นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร  ขอผู้รับรองด้วยครับ   ผู้รับรอง  2  คน ถูกต้องครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ 
ประธานสภาชั่วคราว  ผู้ใดอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
 
นายอาวีเด่น เถาะ  เรียนท่านประธานสภา ผมนายอาวีเด่น เถาะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอนายสิทธิชัย สวามิภักดิ์ เป็นประธานสภา ครับ 
 
นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร                      มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาชั่วคราว                ถ้าไม่มีสรุปว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จํานวน 2 คน คือ 
      1. นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร 
                                  2. นายสิทธิชัย สวามิภักดิ ์   

      ต่อไปผมจะเชิญสมาชิกมาลงคะแนนโดยการเขียนชื่อตัวและชื่อสุกล                                                  
ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ โดยจะเชิญสมาชิกตามลําดับตัวอักษร และให้มา                         
รับกระดาษท่ี เจ้าหน้าที ่

1. นายชาติชาย ดือเระ 
2. นายซารีบูดิง ยูโซะ 
3. นายซูเพียน มูซอ 
4. ว่าที่ ร.ต.นูอิม หวังวัง 
5. นายประสพ เล็มมณี 
6. นายฟาซัน อีซาคาน 
7. นายยาการียา ตาเฮ 
8. นายยูฮารี อาลี 
9. นายแวรูสลี หยีกาเร็ม 
10. นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร 
11. นายสาฟีรันดร์ เจ๊ะเกาะ 
12. นายสะปรี วาเด็ง 
13. นายสิทธิชัย สวามิภักดิ์ 
14. นายเสรี เจะมะ 
15. นายอัคลี โมง                                  
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16. นายอาวีเด่น เถาะ 
17. นายอุสมาน กาเจ 
18. นายฮาสัน มามะ 

 ครับตอนนี้สมาชิกลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปขอเชิญ 
สมาชิก จํานวน 2 คน ช่วยตรวจนับคะแนน 

1. นายอาวีเด่น เถาะ 
2. นายซารีบูดิง ยูโซะ 

       โดยคนที่ 1. หยิบบัตรคะแนนขึ้นมาแล้ว อ่านชื่อตั วชื่อสกุลและ            
คนที่ 2 ขีดคะแนน เชิญครับ 
       - ผลจากการลงคะแนน 

1. นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร    คะแนนที่ได้   11 
     2. นายสิทธิชัย  สวามิภักดิ์     คะแนนที่ได้    7 

  และต่อไป พักการประชุม 15 นาที ครับ 

 

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร                      - ต่อไปผมจะอ่านคําสั่งจังหวัดปัตตานีที่ 23661/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
ประธานสภาชั่วคราว  ประธานสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน  ด้วยสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน ได้มีมติ ใน 
    การประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบันครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564  

ให้นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน ฉะนั้น 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้ง
ให้นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองตะละบัน อําเภอ
สายบุรี จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สั่ง ณ 
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปัตตานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี   

 

       - ต่อไปขอเชิญ นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร ประธานสภาเทศบาลเมือง   
ตะลุบันได้มาทําหน้าที่ประธานเพื่อประชุมสภาเทศบาลต่อไป ขอเชิญครับ 

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร                 เรียน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมต้องขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาที่ได้ให้ความไว้วางใจผมให้ทําหน้าที่ประธานสภา และผมจะทํา 
    หน้าที่ให้ดีที่สุด และต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน      
ขอเชิญเลขาได้ชี้แจงรายละเอียด ครับ 

นายสมปอง มั่นคง          เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมาชิกสภาฯ ท่านนายก  
เลขานุการสภาชั่วคราว กระผมนายสมปอง มั่นคง เลขานุการสภาชั่วคราว 
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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่น 

/แล้วให้....................... 
แล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น 
และให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัย
สามัญฯ 
         ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และ
นายอําเภอสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก 
       ข้อ 12 ความว่า วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นําความใน ข้อ 8 
มา ใช้บังคับโดยอนุโลม 

                และต่อไปขอเชิญท่านประธานได้ดําเนินการต่อไป ขอเชิญครับ  

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร        ครับขอขอบคุณเลขาฯที่ได้ชี้แจงระเบียบการเลือกรองประธานและ
ประธานสภาเทศบาล              รายละเอียดต่างๆ ในการปฏิบัติ  ครับต่อไปขอเชิญเจ้าหน้าที่สองคน  เพ่ือช่วย 

ในการเลือกรองประธาน คนที่ 1 นายสุกิจ สุระกําแหง คนที่ 2 นายอนันต์   
ดือเระ และให้เจ้าหน้าที่ เตรียมกระดาษ ปากกา อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม
ตรวจสอบหีบคูหา ให้เรียบร้อยพร้อมใช้สายรัดรัดหีบ 

 

 ครับเมื่อเจ้าหน้าที่พร้อมแล้ว ลําดับต่อไปเชิญสมาชิกเสนอผู้ที่เห็นควร        
ให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา เชิญครับ 

ว่าที่ ร.ต.นูอิม หวันวัง                   เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต3        ผมว่าที่ ร.ต.นูอิม หวันวัง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ขอเสนอนายยูฮารี อาลี         

เป็นรองประธานสภา ครับ 

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร         ขอผู้รับรองด้วยครับ   ผู้รับรอง 6   คน ถูกต้อง 

ประธานสภาเทศบาล                      มีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้ใดอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  
        ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพิ่ม แสดงว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อเพียงคนเดียว 
เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ       
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 14 ดังนั้น          
นายยูฮารี อาลี ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน และ
จะได้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแต่งตั้งต่อไป 

 

 และต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4   
ระเบียบวาระที่ 4  การเลือกเลขานุการสภา ขอเชิญเลขานุการสภาได้

ชี้แจงระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติ ขอเชิญครับ 
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นายสมปอง มั่นคง             เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมาชิกสภาฯ ท้องถิ่นจังหวัด 
เลขานุการสภาชั่วคราว      ปัตตานี กระผมนายสมปอง มั่นคง เลขานุการสภาชั่วคราว 

/ตามระเบียบ..................... 
       ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 13 วิธี เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ให้นําความในข้อ 8 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภา  
ท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตําแหน่ง        
    เพ่ือประกอบการพิจารณาของสมาชิกสภาขอแจ้งหน้าที่ของ เลขานุการสภา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 19 ดังนี้     

      1. แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามคําสั่งของประธานสภาท้องถิ่น   
      2. ชี้แจงกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หนังสือสั่งการ 

                             หรือแนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที ่
                             ประชุมสภาท้องถิ่น                

      3. ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น                                                       
      4. เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ 
                                      5. จัดทํารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
                                     6. เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้    
                                  ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น 
      7. ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 

                            8. ชว่ยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภา 
                                ท้องถิ่น 

                                 9. หน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือกระทํากิจการอื่นตามที่ 
 
                                 ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย 

       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น         
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 18 วรรคแรก ความว่า ให้สภาท้องถิ่นเลือก
พนักงาน หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้คํานึงถึงความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

        สําหรับการเลือกเลขานุการสภา ใช้วิธี เลือกเช่นเดียวกับการเลือก    
ประธานสภา และรองประธานสภา 

 และลําดับต่อไปขอเชิญท่านประธานได้ดําเนินการต่อไป ขอเชิญครับ 
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/นายสรศักดิ์....................... 

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร  ครับขอขอบคุณเลขาท่ีได้ชี้แจงระเบียบการเลือกเลขานุการสภา รายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล ต่างๆ ในการปฏิบัติ ครับต่อไปขอเชิญเจ้าหน้าที่ 2 คน เพ่ือช่วยในการเลือก     

คนที่ 1 นายสุกิจ สุระกําแหง คนที่ 2 นายอนันต์ ดือเระ และให้เจ้าหน้าที่เตรียม
กระดาษ ปากกา อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมตรวจสอบหีบ 
คูหา ให้เรียบร้อย พร้อมใช้สายรัดรัดหีบ              
            ครับเมื่อเจ้าหน้าที่พร้อมแล้ว ลําดับต่อไปเชิญสมาชิกเสนอผู้ที่เห็นควร

ให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการสภา เชิญครับ 

พ.ต.ต.ประสพ เล็มมณี           เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผมพ.ต.ต.ประสพ เล็มมณี  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นายอนันต์ ดือเระ รองปลัดเทศบาล เป็น      
           เลขานุการ ครับ 
 
นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร       ขอผู้รับรองด้วยครับ    ผู้รับรอง  2   คน  ถูกต้อง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล       
  

                        มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
      ถ้าไม่มีสรุปว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จํานวน   1   คน คือ 

         นายอนันต์ ดือเระ     
 

         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้อง  
ถิ่น พ.ศ. 2547 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 14 ความว่าในการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นถ้ามีการเสนอชื่อ
ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
ดังนั้นนายอนันต์ ดือเระ ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
และขอเชิญนายอนันต์ ดือเระ ได้มาทําหน้าที่เลขานุการสภาต่อไป และต่อไป
ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 

 

   ระเบียบวาระที่ 5 เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
เชิญเลขานุการสภาชี้แจ้งข้อระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
    2546 แก้ไชเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
 ข้อ 103 ความว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ  
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           (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวน 
3 – 7 คน 

/คณะกรรมการ..................... 
   (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาหรือบุคคลที่

ไม่ได้เป็นสมาชิก จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คนในการแต่งตั้งคณะ 
 กรรมการวิสามัญ นายกเทศมนตรี มีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก

สภา เพ่ือให้สภาแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของจํานวน
กรรมการวิสามัญทั้งหมด 

  ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทํากิจการหรือ
พิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภา แล้วรายงานต่อสภา
ท้องถิ่น 

  สําหรับข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นให้สมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกหรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา
รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องรับรอง 
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
และให้นําวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

  หมายความว่า ให้ดําเนินการเฉกเช่น การเลือก ประธาน รอง
ประธาน และเลขานุการ ที่ผ่านมา และการเลือกคณะกรรมการ ให้
ดําเนินการเลือกให้แล้วเสร็จครั้งละ 1 คน จนครบจํานวนที่ต้องการ ครับท่าน
ประธาน 

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร            ขอบคุณเลขาฯ ที่ได้ชี้แจงระเบียบการเลือกคณะกรรมการสภาท้อง 
ประธานสภาเทศบาล ถิ่นเพ่ือให้สภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องและ

เรียบร้อย ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เพ่ือ
ทําหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม ขอเชิญท่านสมาชิก เสนอว่าจะให้มี
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจํานวนกี่คน เชิญครับ  

นายแวรูสลี หยีกาเร็ม  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2     ผมนายแวรู สลี  หยีกา เร็ ม  สมาชิ กสภาเขต  2 ขอเสนอจํ านวนให้

คณะกรรมการให้มจีํานวน 3 คน ครับ 
 
นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร ขอผู้รับรอง (ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน)  รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาเทศบาล   
 
 มีท่านใดจะเสนอจํานวนมากกว่า 3 คน  เชิญครับ 
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  ไม่มีผู้เสนอ สรุปว่าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจํานวน 
3 คน นะครับ 

/นายสรศักดิ์...................... 
นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร  สรุปว่า สภาแห่งนี้ มีมติให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุม จํานวน 3 คน 
 
นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร  ตามระเบียบที่ได้ชี้แจงไปแล้ว ต่อไปจะเป็นการเสนอและเลือก 
ประธานสภาเทศบาล กรรมการที่ 1 ก่อนนะครับ 
 
นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร  ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอ บุคคลที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล ตรวจรายงานการประชุมของคนท่ี 1 เชิญเสนอครับ 
           
นายแวรูสลี หยีกาเร็ม  เรียนท่านประธาน ท่านนายก และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 แวรูสลี หยีกา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอนายชาติชาย ดือเระ เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1  
 
นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร ขอผู้รับรองดว้ยครับ (มีผู้รับรอง 2 คน) มีผู้รับรองถูกต้อง  
ประธานสภาเทศบาล  
  
นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร  ลําดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกเสนอ บุคคลที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรม 
ประธานสภาเทศบาล การตรวจรายงานการประชุม ของคนท่ี 2 เชิญเสนอครับ 
 
นายยูฮารี อาลี  เรียนท่านประธาน ท่านเลขา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายยูฮารี                         
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 อาลี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ขอเสนอ พ.ต.ต.ประสพ เล็มมณี เป็น

กรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2  
 
นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร ขอผู้รับรองด้วยครับ (มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน) รับรองถูกต้องนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร ไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืนนะครับ สรุปว่าผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการคนที่ 2  
ประธานสภาเทศบาล ได้แก่ พ.ต.ต.ประสพ เล็มมณี 
 
นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร ลําดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกเสนอ บุคคลที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุม คนที่ 3 
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/นายอัคลี....................... 
 
นายอัคลี โมง  เรียนท่านประธาน ท่านเลขา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายอัคลี 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 โมง  ขอเสนอนายยาการียา ตาเฮ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม คน

ที่ 3 
 
นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร ขอผู้รับรองด้วยครับ (มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร ไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืนนะครับ สรุปว่าผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการคนที่ 3 
ประธานสภาเทศบาล ได้แก่ นายยาการียา ตาเฮ 
 
นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร บุคคลที่ได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศ 
ประธานสภาเทศบาล บาลเมืองตะลุบัน ได้แก่ 
  1. นายชาติชาย ดือเระ 
  2. พ.ต.ต.ประสพ เล็มมณี 
  3. นายยาการียา ตาเฮ 
   
 ต่อไปขอเชิญเลขาชี้แจงข้อระเบียบ ครับ 
นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร            ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกท้ัง 3 ท่าน ขอให้ปฏิบัติหน้าที่สุดกําลัง 
ประธานสภาเทศบาล ความสามารถนะครับ  
 
นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร ระเบียบวาระท่ี 6 การก าหนดเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ขอเชิญเลขา 
ประธานสภาเทศบาล ชี้แจงข้อระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  
   
นายอนันต์ ดือเระ            ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 24 ในปีหนึ่ง ให้ม ี
เลขานุการสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัย

สามัญประจําปีให้สภาเทศบาลกําหนด 
  ตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้อง พ.ศ. 2547  
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/ข้อ21.......................... 

  ข้อ 21 การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปีระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นําความในข้อ 11 มาใช้บังคับ 

   
  ข้อ 11 (2) สําหรับเทศบาล ให้สภากําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ 

ประจําปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยมีกําหนดกี่วัน กับให้
กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําสมัยแรกของปีถัดไปและมี กําหนด     
กี่วัน 

 
นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร      ตามท่ีเลขาได้ชี้แจงแล้วนั้น ผมจะขอหารือ ดังนี้  
ประธานสภาเทศบาล เรื่องท่ี 1 สมาชิกท่านใดจะเสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี 2546 ว่า 
 เริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยจะกําหนดกี่วัน ขอเชิญเสนอ ครับ 
 
นายอัคลี โมง  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 อัคลี โมง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน เขต 2 ขอเสนอกําหนดสมัย

ประชุมสามัญประจําปี 2564 จํานวน 4 สมัย ดังนี้ 
  กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี 2564 สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 

11-30 มิ.ย. 64 มีจํานวน 20 วัน 
  กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี 2564 สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 

1-30 ก.ค. มีจํานวน 30 วัน 
  กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี 2564 สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 

1-30 ส.ค. มีจํานวน 30 วัน 
  กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี 2564 สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 

1-30 ก.ย. มีจํานวน 30 วัน 

 
นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร ขอผู้รับรองด้วยครับ (มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน) รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร ถ้าไม่มีเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมจะถือว่า สภา มีมติเห็นด้วยตามที่เสนอ นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร เรื่องท่ี 2 การกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมประจําปีสมัยแรกของปี 2564 

และมีกําหนดกี่วัน 
   
 
นายอัคลี โมง  เรียนท่านประธาน ท่านนายก และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 อัคลี โมง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัย

แรก ประจําปี 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ 2565 มี
กําหนด 28 วัน  

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร ขอผู้รับรองด้วยครับ รับรองถูกต้องนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร ถ้าไม่มีจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน ถือว่าสภามีมติเห็นด้วยตามที่เสนอนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  สรุปว่า สภาแห่งนี้ มีมติเห็นด้วยตามที่เสนอ ดังนี้ 
 1. การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี 2564 ดังนี้ 
  สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 11 – 30 มิถุนายน 2564 กําหนด 20 วัน 
  สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2564 กําหนด 30 วัน 
  สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2564 กําหนด 30 วัน 
  สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 กําหนด 30 วัน 
 2. การกําหนดวันเริ่มประชุมสมัย วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 กําหนด 28 

วัน ตามนี้นะครับ  
 
นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระอ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาล  - มีท่านใดจะเสนอหรือหารือ ขอเชิญครับ 
 
นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร ถ้าไม่มีเรื่องอะไร ขอปิดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
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