
ระเบียบวาระการประชุม  
สภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 
วันจันทร์ ที่   17   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 เวลา  13.30  น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
.............................. 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 

 

ล าดับที่ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

นายชัยนาท       รัชนีย์ 

นายณัฐกานต์     เพชรตีบ 

นายหมัดแสละ   สุขติ 

นายอบูบากาด   นกหมุด 

นายสัญญา       รุ่งทอง 

นายอะหมาด     หมัดหละ 

นายอภิชาติ       ชาลี 

นายโกศล         เศรษฐรักษา 

นายสันติ          อามีนี 

นายปรัชญา      สําเภาทอง 

นายนิติวัช        สันบู 

นายพิเชษฐ์       เส็นติหย๊ะ 

 

ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล 

 

ชัยนาท       รชันีย์ 

ณัฐกานต์     เพชรตีบ 

หมัดแสละ   สุขติ   

 อบูบากาด  นกหมุด   

สัญญา        รุ่งทอง 

อะหมาด     หมัดหละ 

อภิชาติ       ชาลี 

โกศล       เศรษฐรักษา 

สันติ          อามีน ี

ปรัชญา       สําเภาทอง 

นิติวัช         สันบู 

พิเชษฐ์       เส็นติหย๊ะ 

 
 
 

 
 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 
2 
3 
 

นายยุสุบ         แหละตี 
นายศุภชัย       ดีนกาหมีน 
นายสมศักดิ์     เทพรินทร์ 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

ยุสุบ           แหละต ี
ศุภชัย        ดีนกาหมีน 
สมศักดิ์        เทพรินทร์ 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

นายสนิท         แหละหมัน 
นายสมนึก       ตะการี 
นายธนัยนันท์    สุจวิพันธ ์
นายพีระยุทธ์  วัฒนาสกุลเจริญ 
พ.จ.อ.อรุณ      คงชู 
นายพรหมเวช   รุ่งเรือง 
 
 

เลขานุการนายก ฯ 
ที่ปรึกษานายก ฯ 

ปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสํานักปลัด

ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ 
วิศวกรโยธา ฯ 

สนิท         แหละหมัน 
สมนึก        ตะการี 
ธนัยนันท์     สุจวิพันธ์ 
พีระยุทธ์    วัฒนาสกุลเจริญ 

อรุณ          คงช ู
พรหมเวช     รุ่งเรือง 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 

เลขานุการสภา ฯ  ฝุ า ย เ ลขานุ กา รสภา ได้ ต รวจสอบองค์ป ระชุ มแล้ ว  ครบตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ. 2557   ข้อ   25  

 ท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ    
วันนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี 2564  วันจันทร์ที่  17  
พฤษภาคม  2564  เมื่อทุกท่านพร้อม  ผมขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ประธานสภา ฯ   ท่านนายกเทศมนตรี    สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  วันนี้เป็น
การประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี 2564 วันจันทร์ที่  17   พฤษภาคม 2564       
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากพะยูน 

   รายละเอียดวาระการประชุม  สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี พ.ศ.2564       
วันที่  17  พฤษภาคม  2564 

   

ระเบียบวาระท่ี  1      เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ     ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2       เรื่องรับรองรายงานการประชุม   การเปิดประชุมสภาครั้งแรก  
                             เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม  2564 

ประธานสภา ฯ                         ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓       เรื่องเพื่อพิจารณา  

ประธานสภา ฯ    3.1  เรื่องนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่น 
    ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ  เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล   หัวหน้ากองและ 
เลขานุการสภา ฯ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผม  นายพิเชษฐ์    เส็นติหย๊ะ   เลขานุการสภาเทศบาล ผมขอชี้แจง 
   รายละเอียด  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑4)  
   พ.ศ. 2562 มาตรา ๔๘ ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาล 
   เรียกประชุมสภาเทศบาล  เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล           
   โดยไม่มีการลงมตทิั้งนี้ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  
            กรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 
   หรอืสภาเทศบาลถูกยุบ ตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีท่ีสําคัญและจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งปล่อย  
   ให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สําคัญของราชการ  หรือราษฎร  นายกเทศมนตรีจะ  
   ดําเนินการไปพลางก่อนเท่าท่ีจําเป็นก็ได้  เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลแล้ว            
   ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบาย  
   โดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาเทศบาล การประชุม
   เพ่ือแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทําโดยเปิดเผย  โดยนายกเทศมนตรีต้อง 
   จัดทํานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย  
   หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได ้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
   แจ้งให้นายกเทศมนตรี   จัดทํานโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคน   
   ภายในเจ็ดวัน โดยให้นําวิธีการแจ้งคําสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธี 
   ปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกเทศมนตรี 
   ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว   ให้นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการ         
   ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจําทุกปี  คําแถลงนโยบาย 
   ของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่  
   สํานักงานเทศบาลด้วย  การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทํา      
   โดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทํานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิก 
   สภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย   
 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
   พ.ศ. ๒๕๔๗   (แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)   การแถลงนโยบาย   

    ข้อ ๑๒๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่า 
   ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระ 
   การประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว 
   ให้ประธานสภาท้องถิ่นดําเนินการให้สมาชิก   สภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายเป็น 
   ประเด็น ๆ ไป 
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    ข้อ ๑๒๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและ 
   คัดค้านใน  เรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการ 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สําเร็จตามนโยบาย ในการนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจ 
   ซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ ด้วยก็ได้ 
    ข้อ 125  ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรือ        
   ข้อคัดค้านของสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวก  ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภา 
   ท้องถิ่นที่ซักถามหรือคัดค้านทีละคนเป็นลําดับถัดไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้ 
    ข้อ ๑๒๖ ในการอภิปรายนั้น นอกจากท่ีได้กําหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้นําความ 
   ในหมวด ๕ มาใช้บังคบัโดยอนุโลม 

ประธานสภา ฯ   เลขานุการสภา  ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวแล้ว  ลําดับต่อไปเรียนเชิญ  
   ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบาย  เชิญครับ 
นายยุสุบ  แหละตี  เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล   หัวหน้ากองและ 
นายกเทศมนตรี ฯ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผม  นายยุสุบ   แหละตี  นายกเทศมนตรีตําบลปากพะยูน จะแถลง 
   นโยบายต่อสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน 

    ตามที่เทศบาลตําบลปากพะยูน   ได้ดําเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบล       
   ปากพะยูน    เมื่อวันอาทิตย์ที่   28   มีนาคม  พ.ศ. 2564  และคณะกรรมการการ 
   เลือกตั้ง   ได้มีประกาศ ลงวันที่   22  เมษายน  2564  เรื่อง  ผลการเลือกตั้ง 
   นายกเทศมนตรีตําบลปากพะยูน   ประกาศให้กระผม  นายยุสุบ   แหละตี  เป็นผู้ได้รับ      
   การเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตําบลปากพะยูน  นั้น       

    เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม
   ถึง  (ฉบับที่  14)  พ.ศ. 2562  มาตรา 48 ทศ  บัญญัติให้นายกเทศมนตรีแถลง 
   นโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ กระผมจึงได้กําหนดนโยบายในการบริหารงาน
   พัฒนาเทศบาลตําบลปากพะยูน   เพ่ือดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล    
   ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง     โดยยึดถือยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี   
   (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2580)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน       
   กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดพัทลุง และ 
   แผนพัฒนาของจังหวัดพัทลุง  เป็นหลักในการกําหนดนโยบายการบริหาร และพัฒนา 
   เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่เทศบาล ตอบสนองต่อความต้องการของพ่ีน้อง 
   ประชาชนเป็นประการสําคัญ 

    ภายใต้หลักการ  “รวมพลัง ร่วมสร้างสุข” กระผมจะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง
   เทศบาลตําบลปากพะยูน  ไปสู่เทศบาลแห่งความสุขสําหรับการอยู่อาศัย  มีความปลอดภัย
   มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค   
   ที่มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ 
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   เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักการบริหาร 
   กิจการบ้านเมืองที่ดี  มุ่งม่ันที่จะนําหน่วยงานให้ดําเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส 
   บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม 

    ท่านประธานสภาเทศบาลตําบลปากพะยูนที่เคารพ  เพ่ือให้การบริหารงานของ 
   เทศบาลตําบลปากพะยูน  สามารถบรรลุสําเร็จตามเปูาหมายที่ได้กล่าวข้างต้น กระผม 
   และคณะผู้บริหาร  จึงได้กําหนดนโยบายในการบริหารไว้  7  ด้าน คือ 

    1.  นโยบายด้านการบริหารงาน 
    2.  นโยบายด้านพัฒนาระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน 
    3.  นโยบายด้านพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    4.  นโยบายด้านศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว 
    5.  นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ 
    6.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    7.  นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

    โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน    ดังนี้ 

    1  นโยบายด้านการบริหาร 

    มุ่งบริหารให้เทศบาลสามารถตอบสนองความต้องการของพ่ีน้องประชาชน       
   ไดอ้ย่างแท้จริง   มีระบบบริหารจัดการที่ดี   มีประสิทธิภาพ   โปร่งใส   ตรวจสอบได้   
   มีจุดมุ่งหมาย   ในการพัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล   มีภาพลักษณ์ 
   องค์กรที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ชื่นชมของทุกภาคส่วน  โดยมีแนวทางพัฒนา  ดังนี้ 

  1.1   บริหารงานโดยใช้หลักคุณธรรม  สร้างจิตสํานึกให้พนักงาน  ลูกจ้าง  
   อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
    1.2   พัฒนาระบบและช่องทาง  ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร         
   การให้บริการการแจ้งข้อร้องทุกข์ร้องเรียนได้โดยง่าย  
    1.3   ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่ร่วมคิด  
   ร่วมวางแผน  ร่วมตรวจสอบ  ร่วมประเมิน  และร่วมรับผิดชอบ 

  1.4  ปรับปรุงระบบและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  ให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส   
   ตรวจสอบได้  ทุกข้ันตอน   

  1.5  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ   
   สามารถจัดเก็บภาษีได้ทั่วถึง  ถูกต้อง  รัดกุม  และเป็นธรรมมากที่สุด  ปรับปรุงฐานข้อมูล
   และวิธีการจัดเก็บรายได้  โดยใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นหลัก 
    1.6  ส่งเสริม  จริยธรรม  วัฒนธรรม  การให้บริการของพนักงานเทศบาล     
   เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี  ถูกต้อง  สะดวก  รวดเร็ว  และประทับใจ 
    1.7  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ   
   รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความเหมาะสม  ทันสมัย  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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    2.  นโยบายด้านพัฒนาระบบคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    มีนโยบายพัฒนา  ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน   ทั้งด้านสาธารณูปโภคและ 
   สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  
   โดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี้ 
    2.1   พัฒนา ก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน  เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
    2.2   พัฒนาระบบประปาให้เพียงพอ  และมีคุณภาพน้ํา สําหรับในการบริโภค 
   อุปโภค  ครอบคลุมพ้ืนที่บริการ  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
    2.3  ติดตั้ง ซ่อมแซม และขยายการให้บริการไฟฟูาสาธารณะให้ทั่วทั้งเขต 
   เทศบาล 
    2.4  พัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือใช้ในการเกษตร  
    2.5  ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ําให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือปูองกันน้ําท่วมขัง 
 

    3. ด้านพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

    มีนโยบายที่จะสร้างเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่   พัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุข    
   ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน  ส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ  จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ  
   ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพท้องถิ่น   และสร้างความ 
   เข้มแข็งให้กับชุมชน   โดยมีแนวทางในการพัฒนา  ดังนี้ 

    3.1   ด้านการสาธารณสุข 

    (1) พัฒนาศักยภาพ เพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการด้านสาธารณสุข       
   และการให้บริการเชิงรุกในชุมชน/หมู่บ้าน 
    (2) ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เข้ามาเป็นเครือข่ายพัฒนา 
   สุขภาวะของชุมชน/หมู่บ้าน 
    (3) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย 
    (4) จัดให้มีระบบการเฝูาระวัง การควบคุมปูองกันโรคติดต่อที่สําคัญ 
    (5) ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

    3.2 ด้านสวัสดิการสังคม 

    (1) จัดให้มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน เพ่ือการดูแลระยะยาวด้าน
   สาธารณสุข  สําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  และบุคคลอื่นที่มีภาวะพ่ึงพิง 
    (2) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  ผู้ด้อยโอกาส   
   ผู้ปุวยเรื้อรัง และผู้ปุวยทุพลภาพ 
    (3) ส่งเสริม สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
   คุณภาพชีวิต 
    (4) จัดสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก สตรี ให้มีสวัสดิการ 
   เพ่ือช่วยเหลือการดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
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    3.3 ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

    (1) ส่งเสริมอาชีพในชุมชนแบบครบวงจร จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชน 
   เพ่ือเพ่ิมรายได้บนพ้ืนฐานการใช้ชีวิตแบบพอเพียง 
    (2) ส่งเสริมให้มีตลาดจําหน่ายสินค้าในชุมชน/หมู่บ้าน 
    (3) สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ 

    4.   นโยบายด้านศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 

    มีนโยบายที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับ 
   ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยมีแนวทางพัฒนา 
   ดังนี้ 
    4.1 พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยและมีความพร้อม
   ก่อนเข้ารับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยการขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน และพัฒนา
   ให้มีคุณภาพ น่าอยู่ น่าเรียน 
    4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกโรงเรียน 
    4.3 อนุรักษ์ ส่งเสริมและจัดให้มีกิจกรรมด้านประเพณีอันดีงามและวัฒนธรรม 
   ท้องถิ่น 
    4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและ 
   จริยธรรมประจํามัสยิด 
    4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานและการจัดกิจกรรมทางศาสนาในวัน 
   สําคัญทุกศาสนา 
    4.6 พัฒนาและส่งเสริมให้มีสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน/หมู่บ้าน 

    5. ด้านกีฬาและนันทนาการ 
    มีนโยบายในการสร้างสนามกีฬาประจําเทศบาล ส่งเสริมและจัดให้มีการแข่งขัน 
   กีฬาประเภทต่าง ๆ โดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี้ 
    5.1 จัดให้มีสนามกีฬา สถานที่ออกกําลังกาย และนันทนาการ 
    5.2 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชน  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์            
   ด้วยการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 
    5.3 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ เป็นต้น 

    6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    มีนโยบายพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม ส่งเสริม
   ประชาชนให้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม    
   โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

    6.1 พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และเทศบาล 
   เน้นการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง 
    6.2 จัดให้มีระบบการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิดต่าง ๆ 
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    6.3 ส่งเสริมให้ภาคประชาชน เอกชน  ตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในการรักษา 
   สิ่งแวดล้อม 
    6.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเพ่ิมพ้ืนสีเขียวบริเวณชุมชน/หมู่บ้าน ถนน ที่หรือทาง
   สาธารณะต่าง ๆ  

    7. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

    มีนโยบายที่จะสร้างเทศบาลให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัย มีการเฝูาภัยต่าง ๆ ตลอด 24 
   ชั่วโมง มีการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การปูองกันปัญหาอาชญากรรม การรักษา 
   ความสงบเรียบร้อย การรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีแนวทางพัฒนา  
   ดังนี้ 
    7.1 จัดให้มีระบบเฝูาระวัง ติดตาม ปูองกัน และเตือนสาธารณภัย เพ่ือการรักษา
   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   ด้วยการติดตั้งกล้อง CCTV ครอบคลุม
   ทุกชุมชน/หมู่บ้าน 
    7.2 พัฒนาศักยภาพระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   โดยส่งเสริม 
   สนับสนุนให้อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เข้ามาเป็นเครือข่ายในการระงับ 
   ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการเกิดอุบัติเหตุ  
    7.3 ดําเนินการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย               
   มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ พร้อมใช้ในการปูองกันและระงับอัคคีภัยได้ตลอดเวลา      
   และติดตั้งในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างทั่วถึง 
    7.4 จัดให้มีการฝึกอบรม การซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์สาธารณภัยต่าง ๆ            
   แก่ภาคประชาชน เอกชน ให้มีความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน อุบัติภัย และภัยธรรมชาติ 
   ตลอดเวลา 

    จะเห็นได้ว่า  ทุกนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตําบลปากพะยูน  
   ช่วงระยะเวลา   4 ปี ในตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลปากพะยูนของกระผม ล้วนเป็นไป
   เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของพ่ีน้องประชาชนทั้งสิ้น ซึ่งกระผมมีความ 
   มั่นใจว่านโยบายของกระผม  จะได้รับการสนับสนุนจากท่านประธานสภาเทศบาลและท่าน
   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เพราะท่านทั้งหลายและกระผมต่างเป็นผู้แทนของปวงชนใน
   เขตเทศบาล ซึ่งมีพันธะสัญญาต่อพ่ีน้องประชาชน  ที่จะพัฒนาเทศบาลตําบลปากพะยูน 
   ของเรา  ให้เจริญก้าวหน้าสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนทุก ๆ คน 

    กระผมขอขอบคุณทุกท่าน   ที่ร่วมรับฟังคําแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาล
   ตําบลปากพะยูนของกระผมในครั้งนี้   และขอขอบคุณไปยังประชาชนในเขตเทศบาล 
   ตําบลปากพะยูน ทุกท่าน  ที่กรุณามอบความไว้วางใจและเชื่อมั่น  ให้กระผมมาปฏิบัติ 
   หน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลปากพะยูน  กระผมขอให้คํามั่นว่า  กระผมจะไม่ทําให้ทุกท่าน
   ผิดหวังที่ได้ตัดสินใจเลือกกระผม   มาทําหน้าที่นี้ 

ขอขอบพระคุณครับ 
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ประธานสภา ฯ   ท่านนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายเสร็จแล้ว  การแถลงนโยบายไม่มีการลงมติ  
   สมาชิกท่านใดต้องการซักถามหรืออภิปราย เชิญได้เลยครับ   
    เมื่อไม่มี ขอไปที่ 3.2 ครับ 

    3.2  เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จํานวน 3 ท่าน 
    เชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง 
เลขานุการสภา ฯ ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561  ข้อ ๑๐ คณะกรรมการ
   พัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้  
    (๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณาจาก  
    (ก) อํานาจหน้าที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะอํานาจหน้าที่ที่มี 
   ผลกระทบต่อ ประโยชน์สุขของประชาชน  เช่น  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   การผังเมือง  
    (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
    (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดําเนินการ
   ในยุทธศาสตร์ที่สําคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน  
   การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
    (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   ในเขตจังหวัด 
    (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
   หรือแผนชุมชน ในการนําประเด็นข้างต้นมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ ให้องค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่นคํานึงถึง สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้อง 
   ดําเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย 
    (๒) ร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และการ    
   แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา และองค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง นําปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
   หรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดําเนินการเองได้มาพิจารณา 
   บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล 
   เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา  
   ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนํามา 
   พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามอํานาจหน้าที่ 
    (๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดําเนินงาน 
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    (๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียด ของงานตาม 
   ข้อ ๑๙  (๒)  
    (๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    (๖) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืน เพ่ือช่วยปฏิบัติงาน 
   ตามท่ีเห็นสมควร 
    (๗)  ในกรณีองค์การบริหารส่วนตําบล ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การ 
  บริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา  
  ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทําเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบใน 
  การจัดทําแผนพัฒนา ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลด้วย 

ประธานสภา ฯ   ท่านเลขานุการสภา ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้ว ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ 
   สมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จํานวน  3 ท่าน ครับ 

นายสันติ  อามีนี   เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล   หัวหน้ากองและ 
สมาชิกสภา ฯ  เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  กระผม นายสันติ  อามีนี  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ นายพิเชษฐ์ 
   เส็นติหย๊ะ   เป็นคณะกรรมการพัฒนาส่วนท้องถิ่น 
ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
   1. นายอะหมาด  หมัดหละ       2. นายสัญญา  รุ่งทอง 

นายสันติ  อามีนี   กระผม นายสันติ  อามีนี   ผมขอเสนอ  นายสัญญา  รุ่งทอง 
สมาชิกสภา ฯ  เป็นคณะกรรมการพัฒนาส่วนท้องถิ่น 
ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
   1. นายหมัดแสละ  สุขติ  2. นายอะหมาด   หมัดหละ 

นายสันติ  อามีนี   กระผม นายสันติ  อามีนี   ผมขอเสนอ นายอะหมาด  หมัดหละ 
สมาชิกสภา ฯ  เป็นคณะกรรมการพัฒนาส่วนท้องถิ่น 
ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
   1. นายสัญญา  รุ่งทอง  2. นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการพัฒนาส่วนท้องถิ่น จ านวน 3 ท่าน 
    1. นายพิเชษฐ์     เส็นติหย๊ะ 
    2. นายสัญญา     รุ่งทอง 
    3. นายอะหมาด   หมัดหละ 

ประธานสภา ฯ   มติที่ประชุม  มีผู้รับรองถูกต้อง 
    สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เชิญครับ 
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    เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด 
   เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการสภา ฯ  นับ/แจ้ง   จํานวน         6           เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ  นับ/แจ้ง   จํานวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ  นับ/แจ้ง   จํานวน         6          เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ             6     เสียง     (นายหมัดแสละ  สุขติ, 
   นายสัญญา รุ่งทอง,นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ,นายอะหมาด  หมัดหละ,นายสันติ  อามีนี, 
   นายณัฐกานต์  เพชรตีบ) 
    ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง                6        เสียง  (ประธานสภา ฯ,นายอบูบากาด 
   นกหมุด,นายอภิชาติ  ชาลี,นายโกศล  เศรษฐรักษา,นายปรัชญา สําเภาทอง, 
   นายนิติวัช  สันบู) 

ประธานสภา ฯ   ที่ประชุมสภาเสนอเรียบร้อยแล้ว ต่อไป  ข้อ 
    3.3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จํานวน  3 ท่าน 
   ผมขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงครับ 

นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
เลขานุการสภา ฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  3 พ.ศ. 2561    
    ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
    (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
    (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
    (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
    (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  
    (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
    โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และ
   กรรมการ อีกหนึ่งคนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มี 
   วาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
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    ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ 
   ดังนี้  
    (๑) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
     (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ 
   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน    สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล 
   และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
   โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
    (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ประธานสภา ฯ   ท่านเลขานุการสภา  ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้ว  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ 
   สมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จํานวน   
   3  ท่าน   เชิญครับ 

นายอะหมาด  หมัดหละ  เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล   หัวหน้ากองและ 
สมาชิกสภา ฯ  เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  กระผม นายอะหมาด  หมัดหละ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ  
   นายหมัดแสละ  สุขติ  เป็นคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
   1. นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ      2. นายสันติ  อามีนี 

นายอะหมาด  หมัดหละ   กระผม นายอะหมาด  หมัดหละ  ผมขอเสนอ  นายสันติ  อามีนี 
สมาชิกสภา ฯ  เป็นคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
   1. นายหมัดแสละ  สุขติ  2. นายสัญญา  รุ่งทอง 

นายอะหมาด  หมัดหละ  กระผม นายอะหมาด  หมัดหละ ผมขอเสนอ นายณัฐกานต์   เพชรตีบ 
สมาชิกสภา ฯ  เป็นคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
   1. นายสัญญา  รุ่งทอง  2. นายสันติ  อามีนี 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 3 ท่าน 
    1. นายหมัดแสละ  สุขติ 
    2. นายสันติ         อามีนี 
    3. นายณัฐกานต์   เพชรตีบ 
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ประธานสภา ฯ   มติที่ประชุม  มีผู้รับรองถูกต้อง 
    สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เชิญครับ 
    เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด 
   เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         6           เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         6          เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ             6     เสียง     (นายหมัดแสละ  สุขติ, 
   นายสัญญา รุ่งทอง,นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ,นายอะหมาด  หมัดหละ,นายสันติ  อามีนี, 
   นายณัฐกานต์  เพชรตีบ) 
    ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง                6        เสียง  (ประธานสภา ฯ,นายอบูบากาด 
   นกหมุด,นายอภิชาติ  ชาลี,นายโกศล  เศรษฐรักษา,นายปรัชญา สําเภาทอง, 
   นายนิติวัช  สันบู) 
 

ประธานสภา ฯ   ที่ประชุมสภาเสนอเรียบร้อยแล้ว ต่อไป ข้อ 
    3.4   คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปากพะยูน     
   (จํานวน  2  ท่าน)   ผมขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงครับ  
นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือ
เลขานุการสภา ฯ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน 
   สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ให้มีคณะกรมการกองทุนหลักประกัน
   สุขภาพประกอบด้วย 
   (1) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นประธานกรรมการ 
   (2) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จํานวนสองคน    เป็นกรรมการ 
   (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            มอบหมายจํานวน 2 คน     เป็นกรรมการ 
   (4) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข 
                 ในท้องถิ่นท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวนไม่เกินสองคน  เป็นกรรมาการ 
   (5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในท้องถิ่นที่ 
                 คัดเลือกกันเอง จํานวน  2 คน     เป็นกรรมการ 
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   (6) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน 
                 หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จํานวนไม่เกิน 5 คน   เป็นกรรมการ 
   (7) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 
                 หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี) เป็นกรรมการ 
   (8) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               เป็นกรรมการ 
   (9) ผู้อํานวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
           หรือส่วนสาธารณสุขหรือที่เรียกชื่ออ่ืนขององค์กรปกครอง 
                 สว่นท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร 
                 ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย                 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
          (10) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลัง 
                 ที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        มอบหมาย                         เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

     ข้อ 13 ให้กรรมการตามข้อ 12 (2) (3) (4) 5) (6) และ (7) มีวาระอยู่ใน 
   ตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ออกคําส่งแต่งตั้ง 

ประธานสภา ฯ   ท่านเลขานุการสภา  ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้ว  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ 
   สมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลปากพะยูน     
   จํานวน  2  ท่าน    เชิญครับ 

นายณัฐกานต์  เพชรตีบ  เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล   หัวหน้ากองและ 
รองประธานสภา ฯ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  กระผม นายณัฐกานต์  เพชรตีบ รองประธานสภาเทศบาล  ขอเสนอ  
   นายชัยนาท   รัชนีย์   เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล 
   ปากพะยูน   ครับ 
ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
   1. นายสัญญา  รุ่งทอง   2. นายสันติ  อามีนี 

นายณัฐกานต์  เพชรตีบ  กระผม นายณัฐกานต์  เพชรตีบ  ผมขอเสนอ  นายสัญญา  รุ่งทอง 
รองประธานสภา ฯ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลปากพะยูน  
ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
   1. นายอะหมาด  หมัดหละ  2. นายสันติ  รุ่งทอง 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปากพะยูน 
    จ านวน 2 ท่าน 

    1. นายชัยนาท  รัชนีย ์
    2. นายสัญญา   รุ่งทอง  
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ประธานสภา ฯ   มติที่ประชุม  มีผู้รับรองถูกต้อง 
    สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เชิญครับ 
    เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด 
   เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         6           เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         6          เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  
มติทีป่ระชุม   เห็นชอบ             6     เสียง     (นายหมัดแสละ  สุขติ, 
   นายสัญญา รุ่งทอง,นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ,นายอะหมาด  หมัดหละ,นายสันติ  อามีนี, 
   นายณัฐกานต์  เพชรตีบ) 
    ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง                6        เสียง  (ประธานสภา ฯ,นายอบูบากาด 
   นกหมุด,นายอภิชาติ  ชาลี,นายโกศล  เศรษฐรักษา,นายปรัชญา สําเภาทอง, 
   นายนิติวัช  สันบู) 

ประธานสภา ฯ   ที่ประชุมสภาเสนอเรียบร้อยแล้ว ต่อไป ข้อ 

    3.5 เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จํานวน  3  คน 
   เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงครับ 
นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภา ฯ พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  2  พ.ศ. 2554  ข้อ 105 (2)  ให้สภาท้องถิ่น 
   เลือกสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยวิธีการเลือกตามข้อ 107 โดยให้สมาชิก 
   เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาแล้วแต่กรณี  ในกรณีท่ี 
   สมาชิกสภาฯ  รับรองไม่น้อยกว่า  2  คน  ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้อง 
   มีผู้รับรองการเสนอชื่อให้เสนอได้ไม่จํากัดจํานวน  เว้นแต่มี่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

ประธานสภา ฯ   ท่านเลขานุการสภา  ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้ว  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ 
   สมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จํานวน  3  ท่าน เชิญครับ 
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นายสันติ  อามีนี   เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล   หัวหน้ากองและ 
สมาชิกสภา ฯ  เจ้าหน้าที่ทุกท่าน   กระผม นายสันติ   อามีนี  สมาชิกสภาเทศบาล   ขอเสนอ  
   นายหมัดแสละ  สุขติ   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
   1. นายสัญญา  รุ่งทอง   2. นายอะหมัด  หมัดหละ 

นายสันติ  อามีนี   กระผม นายสันติ  อามีนี   ผมขอเสนอ  นายณัฐกานต์  เพชรตีบ 
สมาชิกสภา ฯ  เป็นคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    
ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
   1. นายอะหมาด  หมัดหละ  2. นายสัญญา  รุ่งทอง  

นายสันติ  อามีนี   กระผม นายสันติ  อามีนี   ผมขอเสนอ  นายอะหมาด  หมัดหละ  
สมาชิกสภา ฯ  เป็นคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    
ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
   1. นายณัฐกานต์  เพชรตีบ  2. นายสัญญา  รุ่งทอง  

มติที่ประชุม   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    
    จ านวน 3 ท่าน 

    1. นายหมัดแสละ   สุขติ 
    2. นายณัฐกานต์     เพชรตีบ 
    3. นายอะหมาด     หมัดหละ    

ประธานสภา ฯ   มติที่ประชุม  มีผู้รับรองถูกต้อง 
    สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เชิญครับ 
    เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด 
   เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         6           เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         6          เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ             6     เสียง     (นายหมัดแสละ  สุขติ, 
   นายสัญญา รุ่งทอง,นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ,นายอะหมาด  หมัดหละ,นายสันติ  อามีนี, 
   นายณัฐกานต์  เพชรตีบ) 
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    ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง               6        เสียง  (ประธานสภา ฯ,นายอบูบากาด 
   นกหมุด,นายอภิชาติ  ชาลี,นายโกศล  เศรษฐรักษา,นายปรัชญา สําเภาทอง, 
   นายนิติวัช  สันบู) 

ประธานสภา ฯ   ที่ประชุมสภาเสนอเรียบร้อยแล้ว ต่อไป ข้อ  
    3.6 การโอนงบประมาณ  เชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงครับ 
นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภา ฯ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดย 
   การโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น 
   รายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
         3.6.1 ส านักปลัดเทศบาล 
    1) โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป   หมวดค่าตอบแทนใช้ 
   สอยและวัสดุ ประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
   รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
   เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี  จํานวน  500,000  บาท    
       คงเหลือก่อนโอน  245,918  บาท 

      โอนลดครั้งนี้           108,400  บาท 
      คงเหลือหลังโอน  137,518   บาท 

    โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
   ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพ่ือติดตั้งห้องปฏิบัติงานของ 
   คณะผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภา  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  

   - เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 12,000 บีทีย ู ราคา 19,000  บาท จํานวน  4  
   เครื่อง รวมเป็นเงิน 76,000 บาท  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)  ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่
   รวมค่าติดตั้ง 
    - เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000  บีทีย ู จํานวน  1  เครื่อง ราคา 32,400 
   บาท (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ราคาที่กําหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 

ประธานสภา ฯ   ท่านสมาชิกสภาจะซักถาม   เชิญได้เลยครับ  
    เมื่อสมาชิกไม่มีข้อซักถามแล้ว ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด 
   เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         6           เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         -          เสียง 
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ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         6          เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ             6     เสียง     (นายหมัดแสละ  สุขติ, 
   นายสัญญา รุ่งทอง,นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ,นายอะหมาด  หมัดหละ,นายสันติ  อามีนี, 
   นายณัฐกานต์  เพชรตีบ) 
    ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง                6        เสียง  (ประธานสภา ฯ,นายอบูบากาด 
   นกหมุด,นายอภิชาติ  ชาลี,นายโกศล  เศรษฐรักษา,นายปรัชญา สําเภาทอง, 
   นายนิติวัช  สันบู) 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการหารือ  เรื่องใดบ้าง  เชิญครับ 
นายหมัดแสละ  สุขติ  เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากองและ 
สมาชิกสภา ฯ  เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ผม นายหมัดแสละ  สุขติ สมาชิกสภาเทศบาล  ผมอยากจะให้ 
   แก้ปัญหาคูระบายน้ําทางบ้านพักตํารวจ  น้ําไม่มีที่ระบายไหลมากองอยู่บนถนน 
   และหน้าตลาดสดเทศบาลตําบลปากพะยูน การจอดรถไม่เป็นระเบียบ ขอให้เจ้าหน้าที่ 
   รับผิดชอบด้วย 
นายยุสุบ  แหละตี  ผมจะเข้าไปดูแลให้ครับ 
นายกเทศมนตรี ฯ   

นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์  เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล   หัวหน้ากองและ 
ปลัดเทศบาลฯ  เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ผม นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์  ปลัดเทศบาล ขอแจ้งให้ทราบ 2 เรื่อง 
    1. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ขอความร่วมมือให้ประชาชนฉีดวัดโควิด 19 
    2. การทําบัตรประจําตัวของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภา ฯ   สมาชิกท่านใดมีอะไรจะพูดคุยหรือเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
   ถ้าไม่มีผู้ใดหารือเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาล 
   ตําบลปากพะยูนทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  ผมขอปิดการประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา   15.00 น. 
 
  

    ลงชื่อ           พิเชษฐ์   เส็นตหิย๊ะ        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ) 

เลขานุการสภาฯ 
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            ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

 

   ลงชื่อ     หมัดแสละ   สุขติ             ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
            (นายหมัดแสละ  สุขติ)  
 

ลงชื่อ       ณัฐกานต์  เพชรตีบ               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                         (นายณัฐกานต์  เพชรตีบ) 
 

ลงชื่อ       อะหมาด  หมัดหละ               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                               
          (นายอะหมาด  หมัดหละ) 
 

          ลงชื่อ        ชัยนาท  รัชนีย ์      ประธานสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน 
      (นายชัยนาท  รัชนีย์)       
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  ครั้งแรก 
วันพุธ ที่   5  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 เวลา  13.30  น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
.............................. 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 

 

ล าดับที่ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

นายหมัดแสละ    สุขติ 

นายอบูบากาด    นกหมุด 

นายพิเชษฐ์        เส็นติหย๊ะ 

นายสัญญา         รุ่งทอง 

นายชัยนาท        รชันีย์ 

นายอะหมาด      หมัดหละ 

นายอภิชาติ       ชาลี 

นายโกศล          เศรษฐรักษา 

นายสันติ           อามีนี 

นายปรัชญา       สําเภาทอง 

นายนิติวัช          สันบู 

นายณัฐกานต์     เพชรตีบ 

นายธนัยนันท์      สุจวิพันธ์ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาชั่วคราว 

 

             - 

อบูบากาด    นกหมุด 

พิเชษฐ์        เส็นติหย๊ะ 

สัญญา        รุ่งทอง 

ชัยนาท       รชันีย์ 

อะหมาด     หมัดหละ 

อภิชาติ       ชาลี 

โกศล          เศรษฐรักษา 

สันติ           อามีนี 

ปรัชญา       สําเภาทอง 

นิติวัช         สันบู 

ณัฐกานต์     เพชรตีบ 

ธนัยนันท์      สุจวิพันธ์ 

 
ขาดประชุม 

 
 

 
 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 
2 
3 
 

นายภูดิศ        ชนะวรรณโณ 
นายยุสุบ        แหละตี 
นายพีรยุทธ์    วัฒนาสกุลเจริญ 
 

นายอําเภอปากพะยูน 
นายกเทศมนตรี 

หัวหน้าสํานักปลัด 

ภูดิศ        ชนะวรรณโณ 
ยุสุบ          แหละตี 
พีระยุทธ์   วัฒนาสกุลเจริญ 
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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 

นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์   เรียน  ท่านนายอําเภอปากพะยูน   (นายภูดิศ    ชนะวรรณโณ) 
เลขานุการสภา ฯ ชั่วคราว   ท่านนายกเทศมนตรีตําบลปากพะยูน  ท่านยุสุบ  แหละตี และท่านสมาชิกสภา             
    เทศบาลตําบลปากพะยูน  ที่เคารพทุกท่าน   

กระผม นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์  ปลัดเทศบาล ทําหน้าที่เลขานุการสภา
ชั่วคราว 

ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน  และ 
    นายกเทศมนตรีตําบลปากพะยูน  เมื่อวันที่   28   มีนาคม   2564  และ 
    คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
    ปากพะยูน เมื่อวันที่  22 เมษายน  2564 แล้ว และวันนี้นายอําเภอปากพะยูน 
    ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน  ครั้งแรก  ประจําปี 2564 

     บัดนี ้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเรียนเชิญ   ท่านนายอําเภอ 
ปากพะยูน  นายภูดิศ  ชนะวรรณโณ  ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะ   
หมู่บูชา ขอเรียนเชิญครับ  

นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์   อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน ครั้งแรก  
เลขานุการสภา ฯ ชั่วคราว    ตามท่ีไดม้ีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน เมื่อวันที่ 28  

มีนาคม  2564  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน  เมื่อวันที่   22  เมษายน 2564 แล้ว 
 จํานวน  12  คน นั้น 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 และระเบียบ 

 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไข 
 เ พ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 ข้อ 6 ประกอบคําสั่ งจังหวัดพัทลุง             

ที่ 628/2564  ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่อง มอบอํานาจให้นายอําเภอ
ปฏิบัติราชการแทน  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน ในวันที่ 5 
พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตําบลปากพะยูน  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ  วันที่  29  เดือน 

 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564  นายภูดิศ   ชนะวรรณโณ   นายอําเภอปากพะยูน 
    ลําดับต่อไป  ขอเรียนเชิญท่านนายอําเภอปากพะยูน  นายภูดิศ    ชนะวรรณโณ 
    ได้กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน  ครั้งแรก  ขอเรียนเชิญครับ 

นายภูดิศ  ชนะวรรณโณ   ท่านนายกเทศมนตรีตําบลปากพะยูน   สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
นายอําเภอปากพะยูน  ปากพะยูน  ข้าราชการ  พนักงานเทศบาล  และผู้มีเกียรติ  ทุกท่าน 
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 กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาทําหน้าที่เปิดการประชุมสภา
เทศบาลตําบลปากพะยูน  ครั้งแรก  ในวันนี้  และขอแสดงความยินดีกับสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลปากพะยูน  ทุกท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน       
ให้ท่านเป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน 
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองผลการเลือกตั้งแล้ว เมื่อวันที่    22  
เมษายน  2564 และตามกฎหมายกําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลปากพะยูน ครั้งแรก จึงได้กําหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตําบล       
ปากพะยูน ครั้งแรก   ในวันนี้  การที่ท่านทั้งหลาย ได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชน เลือกท่านเข้ามาทําหน้าที่  ในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ ย่อมแสดงให้
เห็น ได้ชั ดว่ า  ท่ าน เป็นที่ ได้ รั บการยอมรับของประชาชนโดยฉันทามติ             
ผ่านการเลือกตั้งเป็นตัวแทนของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นที่
คาดหวังอยา่งแน่นอนว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน จะสามารถพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสร้างประโยชน์ต่อเทศบาล กระผมหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า ในการดําเนินงานของสภาแห่งนี้ คงจะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ 
ตลอดจนความสามัคคีของท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน และ       
ฝุายบริหารของเทศบาลตําบลปากพะยูน ที่จะร่วมประสานความคิด  ทุ่มเท     
กําลังกาย กําลังใจ เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยยึดถือ
หลักเกณฑ์ตามกฎหมายและระเบียบ  ตลอดจนประโยชน์ของเทศบาลตําบล    
ปากพะยูน  และประชาชนเป็นสําคัญที่สุด  ให้ปัญหาความเดือดร้อนบรรเทา    
เบาบางลงและพัฒนาเทศบาลตําบลปากพะยูน  ให้เจริญยิ่งขึ้น  สมเจตนารมณ์
ของประชาชนในเทศบาลตําบลปากพะยูน สําหรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหานั้น 
ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลนั้น ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ เน้น   
การมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย นําปัญหาพิจารณาร่วมกันและดําเนินการแก้ไข
ให้ลุล่วง ซึ่งเทศบาลมีทั้งงบประมาณ บุคลากร และเครื่องมือที่สามารถดําเนินการ
ได้โดยทันที  หรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอ่ืน  หรือช่วยเหลือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนใด  ฉะนั้น การพัฒนาและแก้ไขปัญหาขอให้ใช้
งบประมาณอย่างระมัดระวัง เนื่องจากเทศบาลมักจะถูกร้องเรียนเกี่ยวกับ       
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และปัจจุบันนี้  มีหน่วยงานตรวจสอบหลายหน่วยงาน 
จึงขอให้ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบและผลประโยชน์ที่เทศบาลและประชาชนจะ
ได้รับเป็นสําคัญ  การทํางานต้องโปร่งใส  ชัดเจน ตรวจสอบได้   สภาเทศบาล
ตําบลปากพะยูน จึงมีหน้าที่ช่วยเหลือ  สนับสนุน ให้ความเห็นชอบ และตรวจสอบ
ตามกระบวนการของกฎหมายและระเบียบกําหนด 
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สําหรับการดําเนินชีวิต ในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกสภาเทศบาลท่านต้อง
ประพฤติตนเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน  มีจริยธรรม ไม่ประพฤติเสื่อมเสียแก่ศักดิ์
และตําแหน่งของท่าน ซึ่งได้รับเกียรติจากสังคมอยู่แล้ว  ก็ขอให้ท่านนําแนวทาง
ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯ รัชกาลที่  9 และ        
รัชกาลที่ 10  มาถือปฏิบัติก็จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง 

บัดนี้  ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบล   
ปากพะยูน ครั้งแรก ณ บัดนี้ 

นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์   ในนามเทศบาลตําบลปากพะยูน ขอขอบพระคุณท่านนายอําเภอ
เลขานุการสภา ฯ ชั่วคราว   ปากพะยูนที่มาเปิดการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ครับ 

ก่อนที่จะเลือกประธานสภา     ผมได้ตรวจสอบสมาชิกสภาเทศบาล       
ผู้ที่มีอายุมากที่สุด   เพ่ือทําหน้าที่ประธานชั่วคราว   ลําดับที่ 1 นายหมัดแสละ 
สุขติ อายุ 67 ปี ท่านไม่ได้อยู่ในที่ประชุม  ลําดับที่ 2  นายอาบูบากาด  นกหมุด 
อายุ 64 ปี เกิด 19  มกราคม 2500  ขอสละสิทธิ์ ลําดับที่ 3  นายพิเชษฐ์    
เส็นติหย๊ะ   อายุ 64 ปี  เกิดวันที่  23  มกราคม  2564   ขอเชิญ นายพิเชษฐ์   
เส็นติหย๊ะ ขึ้นทําหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว และดําเนินการตามระเบียบ      
วาระการประชุม ต่อไป 

นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ  ก่อนทําหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว    ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบล  
ประธานสภา ฯ ชั่วคราว ปากพะยูน ทุกท่าน  กล่าวปฏิญาณตามข้าพเจ้า   ดังนี้ ข้าพเจ้า.................สมาชิก

สภาเทศบาลตําบลปากพะยูน ขอปฏิญาณตนว่า “จะรักษาไว้และปฏิบัติตาม   
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของท้องถิ่น” 

นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา ฯ ชั่วคราว    ไม่มี 

นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุม  (ไม่มีเนื่องจากเป็น 
ประธานสภา ฯ ชั่วคราว                การประชุมสภาครั้งแรก) 

นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานสภา ฯ ชั่วคราว 3.1 การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554 
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ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควร    ให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น  การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า  
สองคน   โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว        
ชื่อที่เสนอไม่จํากัดจํานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อ
เหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจ
นับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนน
สูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ   
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้ วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่   ปรากฏว่ายังมีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

 วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นําความในข้อ  39  มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
  ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจ
นับคะแนน 
  วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดําเนินการให้ผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกัน
ไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลาก ว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทํา
บัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจํานวนเท่ากับจํานวนผู้ได้รับ
คะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภา       
ท้องท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น” 

ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละ
หนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

เมื่อทราบข้อกฎหมายและระเบียบแล้ว  ต่อจากนี้จะเป็นการเลือก      
ประธานสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อพร้อมผู้รับรอง 

นายสัญญา  รุ่งทอง   เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาล   กระผม นายสัญญา  รุ่งทอง 
สมาชิกสภา ฯ     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน  ขอเสนอชื่อ นายชัยนาท  รัชนีย์ 

นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ  ขอผู้รับรอง 2 ท่านด้วยครับ 
ประธานสภา ฯ ชั่วคราว   1. นายณัฐกานต์  เพชรตีบ 2. นายสันติ  อามีนี 

นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ   มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการเสนอชื่อผู้สมควร 
ประธานสภา ฯ ชั่วคราว  ได้รับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  มีมติเลือก นายชัยนาท  รัชนีย์
เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  

- นายอ าเภอปากพะยูน ได้แต่งตั้งประธานสภาแล้ว 
นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์           (อ่านประกาศแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล ที่ได้รับการแต่งตั้ง)   
เลขานุการสภา ฯ ชั่วคราว   เรื่อง  แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน 

 ด้วยสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน   ได้ประชุมสภาเทศบาลตําบล       
ปากพะยูน  ครั้ งแรก   เมื่อวันที่    5   พฤษภาคม 2564  มีมติ เลือก            
นายชัยนาท  รัชนีย์    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน  ให้ดํารงตําแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล     
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และระเบียกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 9  ประกอบคําสั่งจังหวัดพัทลุง  ที่ 628/2564   
ลงวันที่ 9 เมษายน 2564  เรื่อง มอบอํานาจให้นายอําเภอปฏิบัติราชการแทน 
แต่งตั้ง    นายชัยนาท   รัชนยี์    ให้ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาลตําบล  
ปากพะยูน อําเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  5   พฤษภาคม  
พ.ศ.  2564  เป็นต้นไป    สัง่    ณ    วันที่    5    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  
2564                 นายภูดศิ  ชนะวรรณโณ  นายอําเภอปากพะยูน 

- เชิญประธานสภาเทศบาลต าบลปากพะยูนที่ได้รับการแต่งตั้ง      
ขึ้นท าหน้าที่ประธานที่ประชุม 

นายชัยนาท  รัชนีย์   เรียน  ท่านนายอําเภอปากพะยูน  ท่านนายกและสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภา ฯ      ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้เลือกผมเป็นประธานสภาเทศบาล  

 3.2  การเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้เลือกผมเป็นประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2547 

 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

ข้อ 12  วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นําความในข้อ 8 มาใช้
บังคับโดยอนุโลมกรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด       
ให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่ งคน  ให้ เลือก              
รองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นใน
ลําดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจํานวนที่พึงมี (ตามมาตรา 17 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
กําหนดให้สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง) 
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     เมื่อทราบข้อกฎหมายและระเบียบแล้ว  ต่อจากนี้จะเป็นการเลือก 
    รองประธานสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อพร้อมผู้รับรอง 
    2 ท่าน 
นายสันติ  อามีนี    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล   กระผม  นายสันติ   อามีน ี
สมาชิกสภา ฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน   ขอเสนอชื่อ นายณัฐกานต์  เพชรตีบ  

เป็นรองประธานสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน 
 

นายชัยนาท  รัชนีย์   ขอผู้รับรอง  2  ท่านด้วยครับ  
ประธานสภาฯ       1. นายอะหมาด  หมัดหละ   2. นายสัญญา   รุ่งทอง 

นายชัยนาท  รัชนีย ์   มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการเสนอชื่อผู้สมควร 
ประธานสภา ฯ   ได้รับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการเลือก 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  มีมติเลือก นายณัฐกานต์  
เพชรตีบ  เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  

- นายอ าเภอปากพะยูน ได้แต่งตั้งรองประธานสภาแล้ว 

นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์            (อ่านประกาศแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาล  ที่ได้รับการแต่งตั้ง) 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  เรื่อง  แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน 

ด้วยสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน    ได้ประชุมสภาเทศบาลตําบล 
ปากพะยูน  ครั้งแรก  เมื่อวันที่   5  พฤษภาคม 2564  มีมติเลือก นายณัฐกานต์   
เพชรตีบ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน  ให้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เท ศ บ า ล ตํ า บ ล ป าก พะยู น   อ า ศั ย อํ า น า จ ต า ม ค ว าม ใ น ม า ต ร า  2 0                  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.
2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 11 วรรคสาม 
ประกอบคําสั่งจังหวัดพัทลุง  ที่ 628/2564  ลงวันที่  9  เมษายน  2564   
เรื่อง มอบอํานาจให้นายอําเภอปฏิบัติราชการแทน แต่งตั้ง นายณั ฐกานต์      
เพชรตีบ  ให้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน  อําเภอ   
ปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  5  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564   เป็น
ต้นไป  สั่ง ณ   วันที่  5   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายภูดิศ  ชนะวรรณโณ   
นายอําเภอปากพะยูน 

นายชัยนาท  รัชนีย์   3.3 การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
ประธานสภา ฯ      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    

พ.ศ. 2547   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
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 ข้อ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นําความในข้อ 8 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภา
ท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตําแหน่ง 
 ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นนั้ น  หรื อสมาชิกสภาท้ องถิ่ นนั้ น  คนหนึ่ ง              
เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงความรู้ ความสามารถอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
 สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น 

  เมื่อทราบข้อกฎหมายและระเบียบแล้ว  ต่อจากนี้จะเป็นการเลือก 
 เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อพร้อมผู้รับรอง 

นายอะหมาด  หมัดหละ    กระผม นายอะหมาด  หมัดหละ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน 
สมาชิกสภา ฯ    ขอเสนอชื่อ  นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ   เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตําบล 
   ปากพะยูน 

 นายชัยนาท  รัชนีย์   ขอผู้รับรอง   2  ท่านด้วยครับ  
ประธานสภา ฯ       1. นายสันติ  อามีนี 2. นายสัญญา   รุ่งทอง 

นายชัยนาท  รัชนีย ์   มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการเสนอชื่อผู้สมควร 
ประธานสภา ฯ   ได้รับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่งเดียว  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  มีมติเลือก นายพิเชษฐ์      
เส็นติหย๊ะ   เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน 

นายชัยนาท  รัชนีย ์   3.4 ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ประธานสภา ฯ     พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) 
    พ.ศ. 2562 

มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญ   
ครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภาเทศบาลกําหนด 

      ฯลฯ 
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะ

ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

ข้ อ  11 เมื่ อมี ป ระธ านสภาท้ อ งถิ่ น แล้ ว  ให้ สภาท้ อ งถิ่ น เลื อก             
รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่น     
นําปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ  ดังนี้ 

      ฯลฯ 
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(2) สําหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ

ประจําปีแต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน        
กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปีถัดไป     
และมีกําหนดกี่วัน 

จึงขอปรึกษาหารือว่า สภาเทศบาลตําบลปากพะยูนของเราจะกําหนด 
การประชุมสมัยสามัญ ปี 2564  ไว้กี่สมัย ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ 

นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  กระผม  นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ 
เลขานุการสภา ฯ เลขานุการสภาเทศบาล ขอเสนอให้มีการกําหนดสมัยประชุม  ดังนี้ 

1. สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก    มีกําหนด  30  วัน 
เริ่มตั้งแต่วันที่  12  พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่  10  มิถุนายน 2564 

นายชัยนาท  รัชนีย ์   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน    
ประธานสภา ฯ 
     มีผู้รับรอง  2  ท่าน  ดังนี้ 

    1.  นายสันติ  อามีนี  2. นายอะหมาด  หมัดแหละ 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ   

นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  กระผม นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ 

เลขานุการสภา ฯ เลขานุการสภาเทศบาล   ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ   สมัยที่ 2  มีกําหนด 
30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1   สิงหาคม 2564   ถึงวันที่  30   สิงหาคม 
2564 

นายชัยนาท  รัชนีย ์   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน    
ประธานสภา ฯ 
     มีผู้รับรอง  2  ท่าน  ดังนี้ 

    1.  นายสัญญา  รุ่งทอง  2. นายณัฐกานต์  เพชรตีบ 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ 

นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  กระผม นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ 

เลขานุการสภา ฯ เลขานุการสภาเทศบาล   ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ   สมัยที่ 3   มีกําหนด   
 30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1   ตุลาคม  2564  ถึงวันที่  30   ตุลาคม   2564 

นายชัยนาท  รัชนีย ์   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน    
ประธานสภา ฯ 
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     มีผู้รับรอง  2  ท่าน  ดังนี้ 

    1.  นายสันติ  อามีนี  2. นายสัญญา  รุ่งทอง 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ 

นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  กระผม นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ 

เลขานุการสภา ฯ เลขานุการสภาเทศบาล  ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4    มีกําหนด 
30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1   ธันวาคม  2564  ถึงวันที่  30 ธันวาคม 
2564 

นายชัยนาท  รัชนีย ์   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน    
ประธานสภา ฯ     มีผู้รับรอง  2  ท่าน  ดังนี้ 

    1.  นายสันติ  อามีนี  2. นายณัฐกานต์  เพชรตีบ 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ 

นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  กระผม นายพิเชษฐ์   เส็นติหย๊ะ 

เลขานุการสภา ฯ เลขานุการสภาเทศบาล  ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2565  
 มีกําหนด 28 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2565 ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์  

2565 

นายชัยนาท  รัชนีย ์   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน    
ประธานสภา ฯ  
     มีผู้รับรอง  2  ท่าน  ดังนี้ 

    1.  นายสันติ  อามีนี   2. นายสัญญา  รุ่งทอง 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ 

นายชัยนาท  รัชนีย์   ผมขอสรุปสมัยประชุมสามัญ   ประจําปี 2564   และสมัยสามัญ   
ประธานสภา ฯ   สมัยแรก ประจําปี 2565  ดังนี้ 

1. สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  มีกําหนด  30  วัน  เริม่ตั้งแต่วันที่   
12   พฤษภาคม   2564    ถึงวันที่  10   มิถุนายน  2564 

2. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  มีกําหนด  30  วัน   เริ่มตั้งแต่วันที่  
1   สิงหาคม   2564  ถึงวันที่  30   สิงหาคม  2564  

3. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  มีกําหนด  30  วัน  เริม่ตั้งแต่วันที่  
1  ตุลาคม   2564    ถึงวันที่  30  ตุลาคม  2564  
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4. สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4  มีกําหนด  30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 
ธันวาคม   2564    ถึงวันที่  30  ธันวาคม  2564   

สมัยประชุม สมัยแรก ประจ าปี 2565  มีกําหนด 28 วัน เริ่มตั้งแต่ 
    1 กุมภาพันธ์  2565  ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2565     

นายชัยนาท  รัชนีย ์  ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ   
ประธานสภา ฯ    สมาชิกท่านใดมีอะไรจะพูดคุยหรือเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ    
 ถ้าไม่มีผู้ใดหารือเพ่ิมเติม   ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลปากพะยูนทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม   ผมขอปิดการประชุม 
 
 
 
 

 

                                          ปิดประชุมเวลา   15.00  น. 

    

   (ลงชื่อ)     ธนัยนันท์  สุจวิพันธ์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
                                          (นายธนัยนันท์  สจุวิพันธ์) 
                                      เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  ครั้งแรก 
วัน.............  ท่ี............พฤษภาคม  2564 เวลา....................น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
.............................. 

 

การด าเนินการก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
  1. นายอําเภอปากพะยูน (ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง) กล่าวเปิดประชุม 
                         สภาเทศบาลตําบลปากพะยูน ครั้งแรก 

2. ปลัดเทศบาลตําบลปากพะยูน  (เลขานุการสภาชั่วคราว)  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
    ปากพะยูนผู้มีอายุมากที่สุด  (นับอายุเรียงลําดับ  วัน  เดือน  ปีเกิด) เป็นประธานสภาชั่วคราว 
3. ประธานสภาชั่วคราวนําสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน  กล่าวคําปฏิญาณตนก่อนเข้ารับ 
    หน้าที่ในที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน  ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 

      พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

   “ข้าพเจ้า (ออกชื่อผู้ปฏิญาณ)  ขอปฏิญาณว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ     
                        แห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซ่ือสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น” 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ........................ไม่มี.............................................................................................. 
   .......................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ( ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมสภาครั้งแรก) 
   ........................ไม่มี.............................................................................................. 
   ................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   3.1 การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
                             ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

   ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก
สภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถิ่น  การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จํากัดจํานวน 
และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่ง
ชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนน 

                                                                                                                /สูงสุดเป็น…….. 
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สูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้     วิธี
เดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

   วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นําความในข้อ  39  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน 
   วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดําเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลง
กันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลาก ว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับ
สลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจํานวนเท่ากับจํานวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
เท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า 
“ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

  ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้า
มีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ประธานชั่วคราว ฯ (ประกาศคะแนนต่อที่ประชุม ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
เทศบาลต าบลปากพะยูน) 

มติที่ประชุม                ......................................................................................................................... 

                              ......................................................................................................................... 

 ประธานสภาชั่วคราวนํารายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน 
ตามมติที่ประชุมให้นายอําเภอปากพะยูน  (ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง)  ดําเนินการแต่งตั้งทันที  
เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วถือว่าประธานสภาชั่วคราวพ้นจากตําแหน่ง  ให้เลขานุการสภาชั่วคราวเชิญประธานสภา 
เทศบาลตําบลปากพะยูน ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมนั้นต่อไป (ตามมาตรา 20 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 9 และข้อ 10) 

   3.2 การเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

   ข้อ 12  วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นําความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

   กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดให้สภาท้องถิ่นใดมี            รอง
ประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน  ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่นในลําดับถัดไปที่ละคนจนกว่าจะครบตามจํานวนที่พึงมี (ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 กําหนดให้สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรอง
ประธานสภาคนหนึ่ง) 

   /ประธานสภา.......... 
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ประธานสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน (ประกาศคะแนนต่อท่ีประชุม ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็น 
                                       รองประธานสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน) 

มติทีป่ระชุม ......................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................... 

 ประธานสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน นํารายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภา
เทศบาลตําบลปากพะยูน  ตามมติที่ประชุมให้นายอําเภอปากพะยูน (ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง)
ดําเนินการแต่งตั้งภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือก (ตามมาตรา 20 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 11 วรรคสาม) หรือจะนําเสนอให้นายอําเภอแต่งตั้งในวัน
นั้นเลยก็ได้ 

                              3.3 การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

                              ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

 ข้อ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นําความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว
พ้นจากตําแหน่ง 
 ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น คนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงความรู้ ความสามารถอัน
จะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
 สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้
หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น 

ประธานสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน (ประกาศผู้ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน) 

มติที่ประชุม  .................................................................................................................................. 
   ................................................................................................................................. 

    3.4 ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 

   พระราช บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 

   มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภาเทศบาลกําหนด 

      ฯลฯ 
   สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 



                      /ระเบียบ..................... 
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   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
   ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ  ดังนี้ 
      ฯลฯ 
   (2) สําหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจําปีแต่ละสมัย ใน
ปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี      สมัย
แรกของปีถัดไปและมีกําหนดกี่วัน 

มติที่ประชุม  ............................................................................................................................................ 

   ........................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)       

   ........................................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค ากล่าวเปิดการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลปากพะยูน ครั้งแรก 

วันที่   5   เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 

..................................... 
 

ท่านนายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  ข้าราชการ   พนักงาน
เทศบาล และผู้มีเกียรติ ทกุท่าน 
 

  กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีได้มาทําหน้าท่ีเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาก
พะยูน  ครั้งแรก  ในวันนี้  และขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน  ทุกท่าน ท่ี
ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ให้ท่านเป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ปากพะยูน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองผลการเลือกตั้งแล้ว เมื่อวันท่ี    22  เมษายน  2564 
และตามกฎหมายกําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน ครั้งแรก จึงได้
กําหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน ครั้งแรก      ในวันนี้ 
  การท่ีท่านท้ังหลาย ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เลือกท่านเข้ามาทําหน้าท่ี  ในสภา
อันทรงเกียรติแห่งนี้ ย่อมแสดงให้เห็นได้ชัดว่า ท่านเป็นท่ีได้รับการยอมรับของประชาชนโดยฉันทามติ  
ผ่านการเลือกตั้งเป็นตัวแทนของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นท่ีคาดหวังอย่างแน่นอนว่า 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของท่าน จะสามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสร้าง
ประโยชน์ต่อเทศบาล กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในการดําเนินงานของสภาแห่งนี้ คงจะได้รับความ
ร่วมมือ ร่วมใจ ตลอดจนความสามัคคีของท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน และฝุายบริหารของ
เทศบาลตําบลปากพะยูน ท่ีจะร่วมประสานความคิด       ทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจ เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน โดยยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและระเบียบ  ตลอดจนประโยชน์ของ
เทศบาลตําบลปากพะยูน และประชาชนเป็น    สําคัญท่ีสุด  ให้ปัญหาความเดือดร้อนบรรเทาเบาบางลง
และพัฒนาเทศบาลตําบลปากพะยูน      ให้เจริญยิ่งขึ้น สมเจตนารมณ์ของประชาชนในเทศบาลตําบล
ปากพะยูน  

สําหรับการพัฒนาและแกไขปัญหานั้น ตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลนั้น ขอให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย นําปัญหาพิจารณาร่วมกันและ
ดําเนินการแก้ไขให้ลุล่วง ซึ่งเทศบาลมีท้ังงบประมาณ บุคลากร และเครื่องมือท่ีสามารถ 



 
/ดําเนินการ…… 
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ดําเนินการได้โดยทันที  หรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอื่น  หรือช่วยเหลือ      องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้ 

ฉะนั้น การพัฒนาและแก้ไขปัญหาขอให้ใช้งบประมาณอย่างระมัดระวัง เนื่องจาก
เทศบาลมักจะถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และปัจจุบันนี้มีหน่วยงานตรวจสอบหลาย
หน่วยงาน จึงขอให้ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบและผลประโยชน์ท่ีเทศบาลและประชาชนจะได้รับเป็น
สําคัญ การทํางานต้องโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ สภาเทศบาลตําบลปากพะยูน จึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือ 
สนับสนุน ให้ความเห็นชอบ และตรวจสอบตามกระบวนการของกฎหมายและระเบียบกําหนด 

สําหรับการดําเนินชีวิต ในฐานะท่ีท่านเป็นสมาชิกสภาเทศบาลท่านต้องประพฤติตนเป็น
ตัวอย่างแก่ประชาชน  มีจริยธรรม ไม่ประพฤติเสื่อมเสียแก่ศักดิ์และตําแหน่งของท่านซึ่งได้รับเกียรติจาก
สังคมอยู่แล้ว  ก็ขอให้ท่านนําแนวทางตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ           พระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลท่ี 9 และรัชกาลท่ี 10 มาถือปฏิบัติ ก็จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง 

บัดนี้  ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน ครั้งแรก 
ณ บัดนี้ 

 
 

......................................... 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2560 

วันที่  21  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

 
……………………………………………………….. 
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รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 

นายธงชัย         ทองฉิม 

นายอบูบากาด   นกหมุด 

นายหมัดแสละ   สุขติ 

นายอภิชาติ      ชาลี 

นายโกศล         สุเมธาโส 

นายธรรมนูญ    สนเส็ม 

นายเดช          โหมดแหละหมัน 

 
 
 
 

ประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 
 

ธงชัย         ทองฉิม 

อบูบากาด   นกหมุด 
หมัดแสละ   สุขติ 
อภิชาติ       ชาล ี

โกศล         สุเมธาโส 

ธรรมนูญ     สนเส็ม 

เดช         โหมดแหละหมัน 
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รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 

นายสมศักดิ์       เทพรินทร์ 

นายอภิชาติ       มณีรัตน์ 

นายอะหมาด     หมัดหละ 

 

 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

นายศราวุธ         ทัศนลีลพร 
นายศุภชัย          ดีนกาหมีน 
นายนิติวัช          สันบู 
นายธนัยนันท์      สุจวิพันธ์ 
นางสุมาลี          คําเจริญ 
นางสาวสุใดหน๊ะ  เวชประสิทธ์ 

 

 
 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 
นักการ 

พนักงานจ้างทั่วไป 

 
 
 

ศราวุธ       ทัศนลีลพร 
ศุภชัย       ดีนกาหมีน 
นิติวัช        สันบ ู
ธนัยนันท์    สุจวิพันธ์ 
สุมาลี        ค าเจริญ 

 

 

 

 

 



สุใดหน๊ะ     เวชประสิทธิ์ 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

เลขานุการ ฯ  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและฝุายบริหาร ทุกท่าน วันนี้เป็นการ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก ปีนี้ทุกคนคงได้ทราบกันแล้วว่า เราได้เสียใจถึงการเสด็จ
สวรรคตของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่  9 เรามีส่วนร่วมหลายคนที่ได้
เดินทางไปร่วมถวายบังคมพระบรมศพ  ณ  กรุงเทพมหานคร   เพ่ือถวายความอาลัย ผมขอเรียน
เชิญ  ท่านประธานสภา สมาชิกสภาและฝุายบริหาร ทุกท่าน ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา  89  วินาที 

ที่ประชุม  (ยืนสงบนิ่ง  89 วินาที)  

เลขานุการ ฯ  ผมขอขอบคุณครับ   ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว ครบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   ข้อ 25 เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลเป็น
ประธานที่ประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 
พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

ประธานสภา ฯ  ผมขอสวัสดีท่านนายก  รองนายก  เลขา  ปลัด และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ระเบียบ
วาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2560วันที่  21  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลปากพะยูน 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    ได้รับรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
   ตําบลปากพะยูน  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  1/2559   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  15 กันยายน 
            2559  แล้วนะครับ  มีท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยความใด หน้าใดบ้างเชิญครับ 

มติที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัยหรือแก้ไขถ้อยความใด  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน      
   การประชุมสมัยวิสามัญ  ครั้งที่  1/2559   เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน   8  เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน   0  เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม 



มติที่ประชุม   เห็นชอบ  8 เสียง 

(นายสมศักดิ์  เทพรินทร์, นายหมัดแสละ  สุขติ,นายโกศล สุเมธาโส, 

นายอบูบากาด นกหมุด,นายอะหมาด หมัดหละ,นายอภิชาติ  มณีรัตน์, 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายเดช โหมดแหละหมัน) 

 ไม่เห็นชอบ       0         เสยีง 

งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภา ฯ) 

ประธานสภาฯ  ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล       
สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1/2559   แล้วนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   4.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ   ประจ าปี  2560  จ านวน 3 สมัย  และ                
  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2561  

เชิญสมาชิกเสนอครับ 
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นายอบูบากาด  นกหมุด  ผมขอเสนอ นายเดช  โหมดแหละหมัน กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2560 
สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน  3  สมัย  และสมัยแรก ประจําปี 2561 ครับ 

นายเดช  โหมดแหละหมัน ผมขอเสนอ  สมัยประชุม  สมัยสามัญ ประจําปี 2560  จํานวน  4  สมัย  ดังนี้ 
เลขานุการสภา ฯ   1. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1  มิถุนายน  
2560   ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2560 

2. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1  สิงหาคม   
2560 ถึงวันที่  30   สิงหาคม  2560 

3. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  มีกําหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน 
2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2560 

4. สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี 2561  มีกําหนด  28 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  
กุมภาพันธ์  2561   ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์   2561 

ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 

มติที่ประชุม   มีผู้รับรอง  2  ท่าน ดังนี้ 

   1. นายหมัดแสละ  สุขติ     2. นายโกศล  สุเมธาโส       

ประธานสภา ฯ   มติที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง 



    สมาชิกท่านใด ต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน เชิญครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน 

ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมขอสรุปสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2560 

  ตามท่ี  นายเดช  โหมดแหละหมัน   ได้เสนอมา และมีผู้รับรอง 2 ท่านถูกต้อง ดังนี้ 

1. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1  มิถุนายน   
2560   ถึงวันท่ี  30  มิถุนายน  2560 

2. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1   สิงหาคม   
2560   ถึงวันท่ี  30   สิงหาคม  2560 

3. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  มีกําหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน  
2560 ถึงวันที่ 30  พฤศจิกายน  2560 

4. สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี 2561   มีกําหนด  28 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  
1   กุมภาพันธ์  2561   ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์   2561 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกท่านใดต้องการหารือ    เรื่องใดบ้าง   เชิญครับ 

นายเดช  โหมดแหละหมัน ผมขอช่วยไปติดไฟริมชายทะเลติดกําแพง  ของโรงเรียนปากพะยูน (หัวฝาด) 
เลขานุการ ฯ  กลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานและกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการออกกําลังกายตอนเช้ามืด 

เนื่องจากประตูหน้าโรงเรียนปิด   จึงเข้ามาทางริมกําแพง    จึงขอให้เทศบาลไปติดไฟแถว
รอบกําแพงด้วยครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ  ผมจะดําเนินการให้ครับ 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ผมมีเรื่องจากสมาชิกชุมชนบ้านออก   ได้มาคุยกับผมว่าแถวบ้านช่างด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ มีความเดือดร้อนเรื่องคูระบายน้ํา  ไม่มีทางเดิน   อยากให้เทศบาลเข้าไปช่วยดูแล 
   และช่วยทําโครงการวางท่อระบายน้ํา   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  60  เซนติเมตร 
   ท่อประมาณ  10  ท่อน  ดินถมประมาณ  6 - 7   รถหกล้อเล็ก  ขอให้ช่างเทศบาล 
   ไปตรวจสอบทําเป็นโครงการขึ้นมาครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ  ครับ  

นายโกศล  สุเมธาโส  ผมขอฝากเรื่องตลาดเปิดท้าย  เนื่องจากแม่ค้าขายของก่อนเวลา  ปกติขายของ
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ  ช่วงบ่าย ทําให้รถติด ผู้ที่ใช้ถนนได้มาบอกผมว่าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดเปิดท้ายทุกฝุาย     
    ช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และให้ทางเทศบาลช่วยชี้แจง  ดูแลด้วยครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ  ผมจะให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดําเนินการให้ครับ   



ประธานสภา ฯ  สมาชิกท่านใดมีอะไรจะพูดคุยหรือเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ  ถ้าไม่มีผู้ใด
หารือเพ่ิมเติม   ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากพะยูนทุก
ท่านที่เข้าร่วมประชุม   ผมขอปิดการประชุม 

 

                                          ปิดประชุมเวลา   11.00  น. 

    

   ลงชื่อ     เดช  โหมดแหละหมัน     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                        (นายเดช  โหมดแหละหมัน) 
                                              เลขานุการสภา  
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    ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

   ลงชื่อ     ธรรมนูญ  สนเส็ม          ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
    (นายธรรมนูญ  สนเส็ม)  
 

ลงชื่อ      โกศล   สุเมธาโส            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายโกศล   สุเมธาโส) 
 

ลงชื่อ             -            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม           
              (นายอภิชาติ  ชาล)ี 

  

                      ลงชื่อ     ธงชัย   ทองฉิม  
    (นายธงชัย  ทองฉิม)       
                     ประธานสภาเทศบาล  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2559 

วันที่  18  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

------------------------------------- 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 



๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

8. 

 

 

นายธงชัย         ทองฉิม 

นายสมศักดิ์      เทพรินทร์ 

นายอบูบากาด   นกหมุด 

นายหมัดแสละ   สุขติ 

นายโกศล        สุเมธาโส 

นายอภิชาติ      มณีรัตน์ 

นายอะหมาด     หมัดหละ 

นายธรรมนูญ    สนเส็ม 

 

ประธานสภา 

รองประธานสภา 

สมาชิกสภา 

สมาชิกสภา 

สมาชิกสภา 

สมาชิกสภา 

สมาชิกสภา 

สมาชิกสภา 

  

ธงชัย        ทองฉิม 

สมศักดิ์      เทพรินทร์ 

อบูบากาด   นกหมุด 

หมัดแสละ   สุขติ 

โกศล        สุเมธาโส 

อภิชาติ      มณีรัตน์ 

อะหมาด     หมัดหละ 

ธรรมมนูญ    สนเส็ม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. 

2. 

 

นายอภิชาติ     ชาล ี

นายเดช  โหมดแหละหมัน 

สมาชิกสภา 

เลขานุการ 
  

- 

- 

ขาดประชุม 

ขาดประชุม 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 



๑. 

๒. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

นายศราวุธ      ทัศนลีลพร 

นายศุภชัย      ดีนกาหมีน 

นายศุภวัฒน์    ขุนจันทร์ 

นายธนัยนันท์ สุจวิพันธ์ 

พ.จ.อ.อรุณ      คงชู 

นายพีระยุทธ์   วัฒนาสกุลเจรญิ 

นางสุมาลี       คําเจริญ 

นางกิตติมา     รมทอง 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

นักบริหารงานสาธารณสุข 

หัวหน้าสํานักปลัด 

นักการ 

พนักงานจ้างทั่วไป 
 

ศราวุธ   ทัศนลีลพร 

ศุภชัย    ดีนกาหมีน 

ศุภวัฒน์   ขุนจันทร์ 

ธนัยนันท์  สุจวิพันธ์ 

อรุณ       คงชู 

พีระยุทธ์ วัฒนาสกุลเจรญิ 

สุมาลี    คําเจริญ 

กิตติมา   รมทอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

ประธานสภา ฯ  ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านปลัด และสมาชิกสภาทุกคน ก่อนเข้าวาระผม  
  ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ไว้วางใจผมเป็นประธานสภา ผมจะทําหน้าที่อย่างถูกต้องและเป็นธรรม
  กับทุกฝุาย  วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี 2559 วันที่ 18 กุมภาพันธ์   
  2559 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน  วันนี้กระผมในฐานะ 
  ประธานสภาเทศบาล  และในวันนี้เลขานุการสภาไม่อยู่ในที่ประชุม จึงต้องเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
  เลขานุการสภาเทศบาลแทน จํานวน  1  คน 

   อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 19 วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภา
  ท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่  หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่   ให้ 
  สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ขึ้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น เฉพาะในการประชุมคราวนั้น 

   ดังนั้น  จึงขอให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น 

มติที่ประชุม  เลือก นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์  ปลัดเทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น  
  ดังกล่าวต่อไป 
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นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา ท่านนายกเทศมนตรี กระผม 
   ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล   ตรวจสอบการประชุมสมาชิกสภา 
   เทศบาลครบองค์ประชุม  จึงเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลดําเนินการประชุมสภา 
   เทศบาล ตามระเบียบวาระการประชุม ดังกล่าวต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 



ประธานสภา ฯ   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    ได้รับรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
   ตําบลปากพะยูน  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4    ประจําปี  2558  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  26 
   พฤศจิกายน  2558  แล้วนะครับ  มีท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยความใด   หน้าใดบ้างเชิญ
   ครับ 

นายอภิชาติ มณีรัตน์  จากรายงานการประชุมผมขอปรึกษาท่านปลัด  ผมอยากทราบว่ารายงาน 
   ผู้เข้าร่วมประชุม  จําเป็นต้องลงลายมือชื่อทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่   ผมขอเอ่ยนาม 
   พ่ีงามเนตร  ผมจําได้ว่าเข้าร่วมประชุมในครั้งก่อน  แต่ในรายงานการประชุมไม่มีชื่อ 

ปลัดเทศบาล   ถ้าเป็นพนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมประชุม  จําเป็นต้องลงลายมือชื่อ แต่ถ้ามา 
   ช่วยในเรื่องแจกเอกสารบริการน้ําชากาแฟไม่ต้องลงชื่อก็ได้ เพราะไม่เก่ียวกับเรื่องของ 
   การประชุมและอยู่ที่ดุลพินิจของประธานสภาด้วยว่าเกี่ยวกับการประชุมหรือไม่อย่างไร 

ประธานสภา ฯ   มีท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยความใด  อีกบ้าง เชิญครับ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัยหรือแก้ไขถ้อยความใด  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน       
  การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  4   ประจําปี  2558  เห็นชอบโปรดยกมือ 

ปลัดเทศบาล   นับ/แจ้ง   จํานวน   7  เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

ปลัดเทศบาล   นับ/แจ้ง   จํานวน 1 เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  5 เสียง 

   (นายหมัดแสละ  สุขติ,นายโกศล สุเมธาโส,นายอบูบากาด นกหมุด,นายอะหมาด หมัดหละ, 
   นายธรรมนูญ  สนเส็ม) 
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    ไม่เห็นชอบ  1 เสียง  (นายอภิชาติ  มณีรัตน์) 

    งดออกเสียง  2 เสียง  (ประธานสภา ฯ,นายสมศักดิ์  เทพรินทร์)) 

ประธานสภาฯ   ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล         สมัย
สามัญ  สมัยที่ 4   ประจําปี  2558  แล้วนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 

    ไม่มี 



ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   4.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ   ประจ าปี  2559  จ านวน 3 สมัย  และ                
  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2560  

   เชิญสมาชิกเสนอครับ 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ผมขอเสนอ  สมัยประชุม  สมัยสามัญ ประจําปี 2559  จํานวน  4  สมัย  ดังนี้ 

1. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1  มิถุนายน  
2559 ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2559 

2. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1  สิงหาคม   
2559 ถึงวันที่  30   สิงหาคม  2559 

3. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  มีกําหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน 
2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2559 

4. สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี 2560  มีกําหนด  28 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  
กุมภาพันธ์  2560   ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์   2560 

ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 

มติที่ประชุม   มีผู้รับรอง  2  ท่าน ดังนี้ 

   1. นายโกศล  สุเมธาโส      2. นายอบูบากาด  นกหมุด 

ประธานสภา ฯ  มติที่ประชุม  มีผู้รับรองถูกต้อง 

    สมาชิกท่านใด ต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน เชิญครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน 

ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมขอสรุปสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2559 
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  ตามท่ีนายธรรมนูญ  สนเส็ม  ได้เสนอมา และมีผู้รับรอง 2 ท่านถูกต้อง ดังนี้ 

  1. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1  มิถุนายน   2559 
      ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2559 

  2. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1   สิงหาคม   2559 
     ถึงวันที่  30   สิงหาคม  2559 

  3. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  มีกําหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน  2559 
     ถึงวันที่ 30  พฤศจิกายน  2559 

  4. สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี 2560   มีกําหนด  28 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1          
      กุมภาพันธ์  2560   ถึงวนัที่  28  กุมภาพันธ์   2560 



ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกท่านใดต้องการหารือ   เรื่องใดบ้าง   เชิญครับ 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ผมมีเรื่องที่เสนอ    1  เรื่อง  คือ ผู้ตรวจรายงานการประชุมมีทั้งหมด 3 คน 
   คือ  นายโกศล  สุเมธาโส,นายอภิชาติ  ชาลี,นายศาสตรา  คงฉิม   แต่ตอนนี้  
   นายศาสตรา  คงฉิม ได้เสียชีวิตแล้ว  ผมจึงขอให้เลือกบุคคลแทน นายศาสตรา  คงฉิม 
   1  คน 

ประธานสภา ฯ   ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อ 1 คน  แทนตําแหน่งที่ว่าง 

นายโกศล   สุเมธาโส  ผมขอเสนอ  นายธรรมนูญ   สนเส็ม 

ประธานสภา ฯ   ผมขอผู้รับรอง  2  ท่าน 

ที่ประชุม    มีผู้รับรอง  2   ท่าน  ดังนี้ 

   1.  นายสมศักดิ์   เทพรินทร์ 2.  นายอบูบากาด    นกหมุด 

ประธานสภา ฯ   ที่ประชุม  มีผู้รับรองถูกต้อง  
   สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน    เชิญครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน 

ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ นายธรรมนูญ  สนเส็ม 
  เป็นผู้ตรวจรายงานการประชุมแทน  นายศาสตรา  คงฉิม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ   
นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ผมขอพูดเรื่องการตัดต้นไม้หลังห้องสมุด ชุมชนบ้านกลาง ตัดต้นไม้ไปแล้วแต่ยัง 
   เหลือเศษกิ่งไม้ยังไม่เก็บ   ผมได้สอบถามมายังเทศบาล ปรากฏว่ารถขยะเอาไปซ่อมใช้  
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   เวลานาน  ผมขอแนะนําให้นํารถกระบะของผู้ใหญ่บ้านไปขน แล้วให้พนักงานเทศบาล 
   ช่วยเก็บกวาดให้เรียบร้อย 

นายกเทศมนตรี   พรุ่งนี้จะยืมรถจาก เทศบาลเกาะนางคํามาใช้ก่อน 

นายโกศล  สุเมธาโส  ผมขอฝากท่านนายก ให้ช่วยจัดการเรื่องระเบียบตลาด โดยเฉพาะหน้าตลาด 
   บริเวณน้ําตก หญ้าขึ้นรกมาก ขอให้พัฒนาเดือนละ 1 – 2 ครั้ง    เพื่อความสวยงามของ
   ผู้ผ่านไปผ่านมา 

นายกเทศมนตรี   เรื่องนี้ผมประชุมในท่ีประชุมข้าราชการแล้ว   จะพัฒนาให้มีความสะอาด 
   เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป  

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  สืบเนื่องจากรถชนบ้านคนข้างตลาด  ทําให้เจ้าของบ้านไม่มีที่ขายของ จึงใช้ที่พัก
   ผู้โดยสารซึ่งเป็นที่สาธารณะ  ขอให้กําหนดเวลาว่าสามารถใช้ได้กี่เดือน ขอให้ช่วย 
   เร่งระยะเวลาการขอใช้พ้ืนที่ด้วย 



ประธานสภา ฯ   เรื่องนี้เขาคงขออนุญาตนายกแล้ว 

นายกเทศมนตรี   ผมฝากเรื่องนี้กับปลัดช่วยติดตามเรื่องให้ด้วย 

นายอภิชาติ   มณีรัตน์  ฝาคูน้ําที่ชุมชนบ้านออกพัง  ทําให้แท่นปูนหล่นลงไปอุดตันทําให้น้ําไม่ไหล 
   ส่งกลิ่นเหม็น  ขอให้นายกช่วยแก้ไขด้วย 

รองศุภชัย ดีนกาหมีน  วันก่อนที่  สท.อภิชาติ มณีรัตน์ โทรหาผม  ผมได้แจ้งกองช่างทราบแล้ว  ใน
   ส่วนที่เป็นฝาคู เทศบาลได้ซื้อวัสดุมาแล้ว  ก็จะทยอยซ่อมต่อไป 

นายอะหมาด หมัดหละ  ผมขอเพ่ิมไฟ 1 ดวง  ชุมชนบ้านกลาง หลังบ้านยีเฉม  เพราะมืดทําให้เกิดการ 
   ลักขโมย 
นายกเทศมนตรี   ผมจะแก้ไขให้เรียบร้อย 
นายโกศล  สุเมธาโส   ไม่ทราบว่าอาคารตลาดชั้นบน  ทางเทศบาลจะใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง 
นายกเทศมนตรี   ปีนี้ถ้าไม่จัดงานย้อนรอยพระพุทธเจ้าหลวง  ผมจะเอางบประมาณมาทําฟิสเนตที่

ชั้นบนอาคารของตลาด  
นายอบูบากาด  นกหมุด   ขอฝากผู้บริหารซ่อมเครื่องออกกําลังกายท่ีสนามโรงเรียนปากพะยูนด้วย  เพราะ

ช่วงนี้คนออกกําลังกายเยอะ 
นายกเทศมนตรี   ผมมอบหมายให้กองช่างรับผิดชอบ  เดี๋ยวจะเรียกกองช่างมาประชุมแก้ไขปัญหา

ต่อไป และอีกเรื่องวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2559  เทศบาลจะพาคณะกรรมการชุมชนและ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไปศึกษาดูงาน 
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 ส่งเสริมอาชีพที่จังหวัดกระบี่  ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์จะไปด้วยให้แจ้ง
รายชื่อครับ 

รองศุภชัย  ดีนกาหมีน   ในวันที่  1  มีนาคม  2559  จะมีการอบรมคณะกรรมการชุมชนที่เทศบาล 
   วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2559 เดินทางไปศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพที่จังหวัดกระบี่ 
นายธรรมนูญ  สนเส็ม   สิ่งที่สภาเสนอไปแต่ละครั้ง  ผมขอฝากให้ประธานสภาช่วยกําชับในสิ่งที่เสนอด้วย 

เพราะสําคัญกับชาวบ้าน  ถ้าเรื่องไหนติดค้างให้แจ้งสภาด้วย  เพราะผมจะได้แจ้งให้
ชาวบ้านทราบต่อไป 

นายโกศล  สุเมธาโส   ผมอยากถามนายก เรื่องการจัดระเบียบตลาด  ผมไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่เทศกิจลง
ไปดูแล จัดระเบียบของตลาดดังกล่าวเลย 

นายกเทศมนตรี   ผมได้พูดคุยและกําชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจลงไปดูแลการจัดระเบียบตลาดดังกล่าว
ต่อไป 

ประธานสภา ฯ  ผมขอสรุปปัญหาเร่งด่วนและเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. เรื่องตัดต้นไม้  หลังห้องสมุด  ชุมชนบ้านกลาง 
  2. เรื่องของการจัดระเบียบตลาด  หน้าตลาด 
  3. เรื่องการใช้สถานที่พักผู้โดยสารเป็นสถานที่ขายของชั่วคราว 



  4. เรื่องฝาคูระบายน้ําที่ชํารุด 
  5. เรื่องจะไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนที่จังหวัดกระบี่ 
นายสมศักดิ์  เทพรินทร์   ฝาคูน้ําที่ข้างบ้าน นายยุสุบ ชํารุด  ผมเกรงว่าเด็กจะได้รับอันตราย  เพราะมีเด็ก

เดินไปเดินมา 
รองศุภชัย  ดีนกาหมีน   ตอนนี้เทศบาลพยายามแก้ไขปัญหาอยู่ครับ 
ประธานสภา ฯ   เรื่องการจัดระเบียบตลาดมีเจ้าหน้าที่มาชี้แจงขอเชิญเจ้าหน้าที่ 
พ.จ.อ.อรุณ  คงชู   1. เรื่องการจัดระเบียบแม่ค้า  วันก่อนได้ประชุมแม่ค้าแล้ว  ถือมาตรการในการ

เข้าออกของรถเข้าจะทําที่ก้ันทางเข้าตลาด  3 – 4 จุด  กําหนดเวลาเปิด – ปิด ในการเข้า 
– ออก 

   2. การจัดระเบียบผู้รุกล้ํา ผู้รับผิดชอบ คือ เทศกิจกองสาธารณสุขและกรรมการ
ตลาด ถ้าแม่ค้าคนไหนยังรุกล้ํา เทศบาลจะทําหนังสือแจ้งเตือนพร้อมภาพถ่ายประกอบ ถ้า
ยังฝุาฝืนอีกจะพิจารณาในเรื่องการต่อสัญญาเช่าต่อไป  

นายโกศล  สุเมธาโส   ผมอยากทราบว่า เทศกิจมีก่ีคน ทํางานก่ีวัน 
นายพีระยุทธ์  วัฒนาสกุลเจริญ เจ้าหน้าที่เทศกิจ มี 3 คน  คือ 
   1. นายอนุวัฒน์  จิตต์มั่น 
   2. นายพรชัย  วรวิทยฤทธกุล 
   3. นายดารุสลาม  เวชประสทิธิ์ 
  ทํางาน 3  ส่วน  คือ 1. ตลาดนัด    2. การจราจร  3.  ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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นายกเทศมนตรี   ผมได้กําชับเจ้าหน้าที่แล้วให้ช่วยกันทํางาน ถ้าไม่ทําจะดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

นายพีระยุทธ์  วัฒนาสกุลเจริญ ผมจะเชิญทั้ง  3  คน  มาว่ากล่าวตักเตือน  ถ้ามีอีกจะใช้วิธีตามท่ีนายกบอก 
นายอภิชาติ  มณีรัตน์   ให้สรุปการมาทํางานของพนักงานส่งนายกก็ได้  เพ่ือจะได้รู้ว่าแต่ละคนทํา

อะไรบ้าง  เป็นการประเมินพนักงานด้วย  

ประธานสภา ฯ   สมาชิกท่านใดมีอะไรจะพูดคุยหรือเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผู้ใด
หารือเพ่ิมเติม  ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากพะยูนทุก
ท่านที่เข้าร่วมประชุม   ผมขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา   11.00  น. 

    

    ลงชื่อ     ธนัยนันท์   สุจวพัินธ์      ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นายธนัยนันท์สุจวิพันธ์)     

   ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา 

 



    ลงชื่อ     ธงชัย   ทองฉิม  
     (นายธงชยั  ทองฉิม)      
                         ประธานสภา  

 

    ลงชื่อ     ธรรมนูญ  สนเสม็    ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
     (นายธรรมนูญ  สนเส็ม)  

 

ลงชื่อ      โกศล   สเุมธาโส 

(นายโกศล   สเุมธาโส) 
 
 

    ลงชื่อ                 -       
       (นายอภิชาติ  ชาลี)  
 
 

 
 

 

 

 
(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2560 

วันที่  21  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

 
……………………………………………………….. 

 
 

 

ล าดับที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
 

หมายเหตุ 



 
 
 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
7 

 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 

นายธงชัย         ทองฉิม 

นายอบูบากาด   นกหมุด 

นายหมัดแสละ   สุขติ 

นายอภิชาติ      ชาลี 

นายโกศล         สุเมธาโส 

นายธรรมนูญ    สนเส็ม 

นายเดช          โหมดแหละหมัน 

 
 
 
 

ประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 
 

ธงชัย         ทองฉิม 

อบูบากาด   นกหมุด 
หมัดแสละ   สุขติ 
อภิชาติ       ชาล ี

โกศล         สุเมธาโส 

ธรรมนูญ     สนเส็ม 

เดช         โหมดแหละหมัน 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 
2 
3 

 

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 

นายสมศักดิ์       เทพรินทร์ 

นายอภิชาติ       มณีรัตน์ 

นายอะหมาด     หมัดหละ 

 

 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 

 

- 

- 

- 

 

ขาด 

ขาด 

ขาด 

 

 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

นายศราวุธ         ทัศนลีลพร 
นายศุภชัย          ดีนกาหมีน 
นายนิติวัช          สันบู 
นายธนัยนันท์      สุจวิพันธ์ 
นางสุมาลี          คําเจริญ 
นางสาวสุใดหน๊ะ  เวชประสิทธ์ 

 

 
 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 
นักการ 

พนักงานจ้างทั่วไป 

 
 
 

ศราวุธ       ทัศนลีลพร 
ศุภชัย       ดีนกาหมีน 
นิติวัช        สันบ ู
ธนัยนันท์    สุจวิพันธ์ 
สุมาลี        ค าเจริญ 

สุใดหน๊ะ     เวชประสิทธิ์ 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

เลขานุการ ฯ  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและฝุายบริหาร ทุกท่าน วันนี้เป็นการ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก ปีนี้ทุกคนคงได้ทราบกันแล้วว่า เราได้เสียใจถึงการเสด็จ
สวรรคตของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่  9 เรามีส่วนร่วมหลายคนที่ได้
เดินทางไปร่วมถวายบังคมพระบรมศพ  ณ  กรุงเทพมหานคร   เพ่ือถวายความอาลัย ผมขอเรียน
เชิญ  ท่านประธานสภา สมาชิกสภาและฝุายบริหาร ทุกท่าน ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา  89  วินาที 

ที่ประชุม  (ยืนสงบนิ่ง  89 วินาที)  



เลขานุการ ฯ  ผมขอขอบคุณครับ   ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว ครบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   ข้อ 25 เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลเป็น
ประธานที่ประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 
พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

ประธานสภา ฯ  ผมขอสวัสดีท่านนายก  รองนายก  เลขา  ปลัด และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ระเบียบ
วาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2560วันที่  21  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลปากพะยูน 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    ได้รับรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
   ตําบลปากพะยูน  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  1/2559   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  15 กันยายน 
            2559  แล้วนะครับ  มีท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยความใด หน้าใดบ้างเชิญครับ 

มติที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภาฯ   เมือ่ไม่มีผู้ใดสงสัยหรือแก้ไขถ้อยความใด  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน      
   การประชุมสมัยวิสามัญ  ครั้งที่  1/2559   เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน   8  เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน   0  เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  8 เสียง 

(นายสมศักดิ์  เทพรินทร์, นายหมัดแสละ  สุขติ,นายโกศล สุเมธาโส, 

นายอบูบากาด นกหมุด,นายอะหมาด หมัดหละ,นายอภิชาติ  มณีรัตน์, 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายเดช โหมดแหละหมัน) 

 ไม่เห็นชอบ       0         เสยีง 

งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภา ฯ) 

ประธานสภาฯ  ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล       
สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1/2559   แล้วนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 



    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   4.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ   ประจ าปี  2560  จ านวน 3 สมัย  และ                
  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2561  

เชิญสมาชิกเสนอครับ 

                            - 4 – 
 

นายอบูบากาด  นกหมุด  ผมขอเสนอ นายเดช  โหมดแหละหมัน กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2560 
สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน  3  สมัย  และสมัยแรก ประจําปี 2561 ครับ 

นายเดช  โหมดแหละหมัน ผมขอเสนอ  สมัยประชุม  สมัยสามัญ ประจําปี 2560  จํานวน  4  สมัย  ดังนี้ 
เลขานุการสภา ฯ   1. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1  มิถุนายน  
2560   ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2560 

2. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1  สิงหาคม   
2560 ถึงวันที่  30   สิงหาคม  2560 

3. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  มีกําหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน 
2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2560 

4. สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี 2561  มีกําหนด  28 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  
กุมภาพันธ์  2561   ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์   2561 

ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 

มติที่ประชุม   มีผู้รับรอง  2  ท่าน ดังนี้ 

   1. นายหมัดแสละ  สุขติ     2. นายโกศล  สุเมธาโส       

ประธานสภา ฯ   มติที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง 

    สมาชิกท่านใด ต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน เชิญครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน 

ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมขอสรุปสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2560 

  ตามท่ี  นายเดช  โหมดแหละหมัน   ได้เสนอมา และมีผู้รับรอง 2 ท่านถูกต้อง ดังนี้ 

1. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1  มิถุนายน   
2560   ถึงวันท่ี  30  มิถุนายน  2560 

2. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1   สิงหาคม   
2560   ถึงวันท่ี  30   สิงหาคม  2560 

3. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  มีกําหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน  
2560 ถึงวันที่ 30  พฤศจิกายน  2560 



4. สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี 2561   มีกําหนด  28 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  
1   กุมภาพันธ์  2561   ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์   2561 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกท่านใดต้องการหารือ    เรื่องใดบ้าง   เชิญครับ 

นายเดช  โหมดแหละหมัน ผมขอช่วยไปติดไฟริมชายทะเลติดกําแพง  ของโรงเรียนปากพะยูน (หัวฝาด) 
เลขานุการ ฯ  กลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานและกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการออกกําลังกายตอนเช้ามืด 

เนื่องจากประตูหน้าโรงเรียนปิด   จึงเข้ามาทางริมกําแพง    จึงขอให้เทศบาลไปติดไฟแถว
รอบกําแพงด้วยครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ  ผมจะดําเนินการให้ครับ 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ผมมีเรื่องจากสมาชิกชุมชนบ้านออก   ได้มาคุยกับผมว่าแถวบ้านช่างด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ มีความเดือดร้อนเรื่องคูระบายน้ํา  ไม่มีทางเดิน   อยากให้เทศบาลเข้าไปช่วยดูแล 
   และช่วยทําโครงการวางท่อระบายน้ํา   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  60  เซนติเมตร 
   ท่อประมาณ  10  ท่อน  ดินถมประมาณ  6 - 7   รถหกล้อเล็ก  ขอให้ช่างเทศบาล 
   ไปตรวจสอบทําเป็นโครงการขึ้นมาครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ  ครับ  

นายโกศล  สุเมธาโส  ผมขอฝากเรื่องตลาดเปิดท้าย  เนื่องจากแม่ค้าขายของก่อนเวลา  ปกติขายของ
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ  ช่วงบ่าย ทําให้รถติด ผู้ที่ใช้ถนนได้มาบอกผมว่าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดเปิดท้ายทุกฝุาย     
    ช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และให้ทางเทศบาลช่วยชี้แจง  ดูแลด้วยครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ  ผมจะให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดําเนินการให้ครับ   
ประธานสภา ฯ  สมาชิกท่านใดมีอะไรจะพูดคุยหรือเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ  ถ้าไม่มีผู้ใด

หารือเพ่ิมเติม   ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากพะยูนทุก
ท่านที่เข้าร่วมประชุม   ผมขอปิดการประชุม 

 

                                          ปิดประชุมเวลา   11.00  น. 

    

   ลงชื่อ     เดช  โหมดแหละหมัน     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                        (นายเดช  โหมดแหละหมัน) 
                                              เลขานุการสภา  
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    ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

   ลงชื่อ     ธรรมนูญ  สนเส็ม          ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
    (นายธรรมนูญ  สนเส็ม)  
 

ลงชื่อ      โกศล   สุเมธาโส            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายโกศล   สุเมธาโส) 
 

ลงชื่อ             -            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม           
              (นายอภิชาติ  ชาล)ี 

  

                      ลงชื่อ     ธงชัย   ทองฉิม  
    (นายธงชัย  ทองฉิม)       
                     ประธานสภาเทศบาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2559 

วันที่  18  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

------------------------------------- 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

8. 

 

 

นายธงชัย         ทองฉิม 

นายสมศักดิ์      เทพรินทร์ 

นายอบูบากาด   นกหมุด 

นายหมัดแสละ   สุขติ 

นายโกศล        สุเมธาโส 

นายอภิชาติ      มณีรัตน์ 

นายอะหมาด     หมัดหละ 

นายธรรมนูญ    สนเส็ม 

 

ประธานสภา 

รองประธานสภา 

สมาชิกสภา 

สมาชิกสภา 

สมาชิกสภา 

สมาชิกสภา 

สมาชิกสภา 

สมาชิกสภา 

  

ธงชัย        ทองฉิม 

สมศักดิ์      เทพรินทร์ 

อบูบากาด   นกหมุด 

หมัดแสละ   สุขติ 

โกศล        สุเมธาโส 

อภิชาติ      มณีรัตน์ 

อะหมาด     หมัดหละ 

ธรรมมนูญ    สนเส็ม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. 

2. 

นายอภิชาติ     ชาล ี

นายเดช  โหมดแหละหมัน 

สมาชิกสภา 

เลขานุการ 

- 

- 

ขาดประชุม 

ขาดประชุม 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. 

๒. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

นายศราวุธ      ทัศนลีลพร 

นายศุภชัย      ดีนกาหมีน 

นายศุภวัฒน์    ขุนจันทร์ 

นายธนัยนันท์ สุจวิพันธ์ 

พ.จ.อ.อรุณ      คงชู 

นายพีระยุทธ์   วัฒนาสกุลเจรญิ 

นางสุมาลี       คําเจริญ 

นางกิตติมา     รมทอง 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

นักบริหารงานสาธารณสุข 

หัวหน้าสํานักปลัด 

นักการ 

พนักงานจ้างทั่วไป 
 

ศราวุธ   ทัศนลีลพร 

ศุภชัย    ดีนกาหมีน 

ศุภวัฒน์   ขุนจันทร์ 

ธนัยนันท์  สุจวิพันธ์ 

อรุณ       คงชู 

พีระยุทธ์ วัฒนาสกุลเจรญิ 

สุมาลี    คําเจริญ 

กิตติมา   รมทอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

ประธานสภา ฯ  ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านปลัด และสมาชิกสภาทุกคน ก่อนเข้าวาระผม  
  ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ไว้วางใจผมเป็นประธานสภา ผมจะทําหน้าที่อย่างถูกต้องและเป็นธรรม
  กับทุกฝุาย  วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี 2559 วันที่ 18 กุมภาพันธ์   
  2559 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน  วันนี้กระผมในฐานะ 
  ประธานสภาเทศบาล  และในวันนี้เลขานุการสภาไม่อยู่ในที่ประชุม จึงต้องเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
  เลขานุการสภาเทศบาลแทน จํานวน  1  คน 

   อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 19 วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภา
  ท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่  หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่   ให้ 
  สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ขึ้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น เฉพาะในการประชุมคราวนั้น 

   ดังนั้น  จึงขอให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น 



มติที่ประชุม  เลือก นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์  ปลัดเทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น  
  ดังกล่าวต่อไป 
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นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา ท่านนายกเทศมนตรี กระผม 
   ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล   ตรวจสอบการประชุมสมาชิกสภา 
   เทศบาลครบองค์ประชุม  จึงเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลดําเนินการประชุมสภา 
   เทศบาล ตามระเบียบวาระการประชุม ดังกล่าวต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    ได้รับรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
   ตําบลปากพะยูน  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4    ประจําปี  2558  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  26 
   พฤศจิกายน  2558  แล้วนะครับ  มีท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยความใด   หน้าใดบ้างเชิญ
   ครับ 

นายอภิชาติ มณีรัตน์  จากรายงานการประชุมผมขอปรึกษาท่านปลัด  ผมอยากทราบว่ารายงาน 
   ผู้เข้าร่วมประชุม  จําเป็นต้องลงลายมือชื่อทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่   ผมขอเอ่ยนาม 
   พ่ีงามเนตร  ผมจําได้ว่าเข้าร่วมประชุมในครั้งก่อน  แต่ในรายงานการประชุมไม่มีชื่อ 

ปลัดเทศบาล   ถ้าเป็นพนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมประชุม  จําเป็นต้องลงลายมือชื่อ แต่ถ้ามา 
   ช่วยในเรื่องแจกเอกสารบริการน้ําชากาแฟไม่ต้องลงชื่อก็ได้ เพราะไม่เก่ียวกับเรื่องของ 
   การประชุมและอยู่ที่ดุลพินิจของประธานสภาด้วยว่าเกี่ยวกับการประชุมหรือไม่อย่างไร 

ประธานสภา ฯ   มีท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยความใด  อีกบ้าง เชิญครับ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัยหรือแก้ไขถ้อยความใด  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน       
  การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  4   ประจําปี  2558  เห็นชอบโปรดยกมือ 

ปลัดเทศบาล   นับ/แจ้ง   จํานวน   7  เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

ปลัดเทศบาล   นับ/แจ้ง   จํานวน 1 เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  5 เสียง 

   (นายหมัดแสละ  สุขติ,นายโกศล สุเมธาโส,นายอบูบากาด นกหมุด,นายอะหมาด หมัดหละ, 



   นายธรรมนูญ  สนเส็ม) 
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    ไม่เห็นชอบ  1 เสียง  (นายอภิชาติ  มณีรัตน์) 

    งดออกเสียง  2 เสียง  (ประธานสภา ฯ,นายสมศักดิ์  เทพรินทร์)) 

ประธานสภาฯ   ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล         สมัย
สามัญ  สมัยที่ 4   ประจําปี  2558  แล้วนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   4.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ   ประจ าปี  2559  จ านวน 3 สมัย  และ                
  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2560  

   เชิญสมาชิกเสนอครับ 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ผมขอเสนอ  สมัยประชุม  สมัยสามัญ ประจําปี 2559  จํานวน  4  สมัย  ดังนี้ 

1. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1  มิถุนายน  
2559 ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2559 

2. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1  สิงหาคม   
2559 ถึงวันที่  30   สิงหาคม  2559 

3. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  มีกําหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน 
2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2559 

4. สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี 2560  มีกําหนด  28 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  
กุมภาพันธ์  2560   ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์   2560 

ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 

มติที่ประชุม   มีผู้รับรอง  2  ท่าน ดังนี้ 

   1. นายโกศล  สุเมธาโส      2. นายอบูบากาด  นกหมุด 

ประธานสภา ฯ  มติที่ประชุม  มีผู้รับรองถูกต้อง 

    สมาชิกท่านใด ต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน เชิญครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน 

ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมขอสรุปสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2559 
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  ตามท่ีนายธรรมนูญ  สนเส็ม  ได้เสนอมา และมีผู้รับรอง 2 ท่านถูกต้อง ดังนี้ 

  1. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1  มิถุนายน   2559 
      ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2559 

  2. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1   สิงหาคม   2559 
     ถึงวันที่  30   สิงหาคม  2559 

  3. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  มีกําหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน  2559 
     ถึงวันที่ 30  พฤศจิกายน  2559 

  4. สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี 2560   มีกําหนด  28 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1          
      กุมภาพันธ์  2560   ถึงวนัที่  28  กุมภาพันธ์   2560 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกท่านใดต้องการหารือ   เรื่องใดบ้าง   เชิญครับ 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ผมมีเรื่องที่เสนอ    1  เรื่อง  คือ ผู้ตรวจรายงานการประชุมมีทั้งหมด 3 คน 
   คือ  นายโกศล  สุเมธาโส,นายอภิชาติ  ชาลี,นายศาสตรา  คงฉิม   แต่ตอนนี้  
   นายศาสตรา  คงฉิม ได้เสียชีวิตแล้ว  ผมจึงขอให้เลือกบุคคลแทน นายศาสตรา  คงฉิม 
   1  คน 

ประธานสภา ฯ   ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อ 1 คน  แทนตําแหน่งที่ว่าง 

นายโกศล   สุเมธาโส  ผมขอเสนอ  นายธรรมนูญ   สนเส็ม 

ประธานสภา ฯ   ผมขอผู้รับรอง  2  ท่าน 

ที่ประชุม    มีผู้รับรอง  2   ท่าน  ดังนี้ 

   1.  นายสมศักดิ์   เทพรินทร์ 2.  นายอบูบากาด    นกหมุด 

ประธานสภา ฯ   ที่ประชุม  มีผู้รับรองถูกต้อง  
   สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน    เชิญครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน 

ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ นายธรรมนูญ  สนเส็ม 
  เป็นผู้ตรวจรายงานการประชุมแทน  นายศาสตรา  คงฉิม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ   
นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ผมขอพูดเรื่องการตัดต้นไม้หลังห้องสมุด ชุมชนบ้านกลาง ตัดต้นไม้ไปแล้วแต่ยัง 
   เหลือเศษกิ่งไม้ยังไม่เก็บ   ผมได้สอบถามมายังเทศบาล ปรากฏว่ารถขยะเอาไปซ่อมใช้  
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   เวลานาน  ผมขอแนะนําให้นํารถกระบะของผู้ใหญ่บ้านไปขน แล้วให้พนักงานเทศบาล 
   ช่วยเก็บกวาดให้เรียบร้อย 



นายกเทศมนตรี   พรุ่งนี้จะยืมรถจาก เทศบาลเกาะนางคํามาใช้ก่อน 

นายโกศล  สุเมธาโส  ผมขอฝากท่านนายก ให้ช่วยจัดการเรื่องระเบียบตลาด โดยเฉพาะหน้าตลาด 
   บริเวณน้ําตก หญ้าขึ้นรกมาก ขอให้พัฒนาเดือนละ 1 – 2 ครั้ง    เพื่อความสวยงามของ
   ผู้ผ่านไปผ่านมา 

นายกเทศมนตรี   เรื่องนี้ผมประชุมในท่ีประชุมข้าราชการแล้ว   จะพัฒนาให้มีความสะอาด 
   เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป  

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  สืบเนื่องจากรถชนบ้านคนข้างตลาด  ทําให้เจ้าของบ้านไม่มีที่ขายของ จึงใช้ที่พัก
   ผู้โดยสารซึ่งเป็นที่สาธารณะ  ขอให้กําหนดเวลาว่าสามารถใช้ได้กี่เดือน ขอให้ช่วย 
   เร่งระยะเวลาการขอใช้พ้ืนที่ด้วย 

ประธานสภา ฯ   เรื่องนี้เขาคงขออนุญาตนายกแล้ว 

นายกเทศมนตรี   ผมฝากเรื่องนี้กับปลัดช่วยติดตามเรื่องให้ด้วย 

นายอภิชาติ   มณีรัตน์  ฝาคูน้ําที่ชุมชนบ้านออกพัง  ทําให้แท่นปูนหล่นลงไปอุดตันทําให้น้ําไม่ไหล 
   ส่งกลิ่นเหม็น  ขอให้นายกช่วยแก้ไขด้วย 

รองศุภชัย ดีนกาหมีน  วันก่อนที่  สท.อภิชาติ มณีรัตน์ โทรหาผม  ผมได้แจ้งกองช่างทราบแล้ว  ใน
   ส่วนที่เป็นฝาคู เทศบาลได้ซื้อวัสดุมาแล้ว  ก็จะทยอยซ่อมต่อไป 

นายอะหมาด หมัดหละ  ผมขอเพ่ิมไฟ 1 ดวง  ชุมชนบ้านกลาง หลังบ้านยีเฉม  เพราะมืดทําให้เกิดการ 
   ลักขโมย 
นายกเทศมนตรี   ผมจะแก้ไขให้เรียบร้อย 
นายโกศล  สุเมธาโส   ไม่ทราบว่าอาคารตลาดชั้นบน  ทางเทศบาลจะใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง 
นายกเทศมนตรี   ปีนี้ถ้าไม่จัดงานย้อนรอยพระพุทธเจ้าหลวง  ผมจะเอางบประมาณมาทําฟิสเนตที่

ชั้นบนอาคารของตลาด  
นายอบูบากาด  นกหมุด   ขอฝากผู้บริหารซ่อมเครื่องออกกําลังกายท่ีสนามโรงเรียนปากพะยูนด้วย  เพราะ

ช่วงนี้คนออกกําลังกายเยอะ 
นายกเทศมนตรี   ผมมอบหมายให้กองช่างรับผิดชอบ  เดี๋ยวจะเรียกกองช่างมาประชุมแก้ไขปัญหา

ต่อไป และอีกเรื่องวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2559  เทศบาลจะพาคณะกรรมการชุมชนและ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไปศึกษาดูงาน 
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 ส่งเสริมอาชีพที่จังหวัดกระบี่  ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์จะไปด้วยให้แจ้ง
รายชื่อครับ 

รองศุภชัย  ดีนกาหมีน   ในวันที่  1  มีนาคม  2559  จะมีการอบรมคณะกรรมการชุมชนที่เทศบาล 
   วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2559 เดินทางไปศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพที่จังหวัดกระบี่ 



นายธรรมนูญ  สนเส็ม   สิ่งที่สภาเสนอไปแต่ละครั้ง  ผมขอฝากให้ประธานสภาช่วยกําชับในสิ่งที่เสนอด้วย 
เพราะสําคัญกับชาวบ้าน  ถ้าเรื่องไหนติดค้างให้แจ้งสภาด้วย  เพราะผมจะได้แจ้งให้
ชาวบ้านทราบต่อไป 

นายโกศล  สุเมธาโส   ผมอยากถามนายก เรื่องการจัดระเบียบตลาด  ผมไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่เทศกิจลง
ไปดูแล จัดระเบียบของตลาดดังกล่าวเลย 

นายกเทศมนตรี   ผมได้พูดคุยและกําชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจลงไปดูแลการจัดระเบียบตลาดดังกล่าว
ต่อไป 

ประธานสภา ฯ  ผมขอสรุปปัญหาเร่งด่วนและเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. เรื่องตัดต้นไม้  หลังห้องสมุด  ชุมชนบ้านกลาง 
  2. เรื่องของการจัดระเบียบตลาด  หน้าตลาด 
  3. เรื่องการใช้สถานที่พักผู้โดยสารเป็นสถานที่ขายของชั่วคราว 
  4. เรื่องฝาคูระบายน้ําที่ชํารุด 
  5. เรื่องจะไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนที่จังหวัดกระบี่ 
นายสมศักดิ์  เทพรินทร์   ฝาคูน้ําที่ข้างบ้าน นายยุสุบ ชํารุด  ผมเกรงว่าเด็กจะได้รับอันตราย  เพราะมีเด็ก

เดินไปเดินมา 
รองศุภชัย  ดีนกาหมีน   ตอนนี้เทศบาลพยายามแก้ไขปัญหาอยู่ครับ 
ประธานสภา ฯ   เรื่องการจัดระเบียบตลาดมีเจ้าหน้าที่มาชี้แจงขอเชิญเจ้าหน้าที่ 
พ.จ.อ.อรุณ  คงชู   1. เรื่องการจัดระเบียบแม่ค้า  วันก่อนได้ประชุมแม่ค้าแล้ว  ถือมาตรการในการ

เข้าออกของรถเข้าจะทําที่ก้ันทางเข้าตลาด  3 – 4 จุด  กําหนดเวลาเปิด – ปิด ในการเข้า 
– ออก 

   2. การจัดระเบียบผู้รุกล้ํา ผู้รับผิดชอบ คือ เทศกิจกองสาธารณสุขและกรรมการ
ตลาด ถ้าแม่ค้าคนไหนยังรุกล้ํา เทศบาลจะทําหนังสือแจ้งเตือนพร้อมภาพถ่ายประกอบ ถ้า
ยังฝุาฝืนอีกจะพิจารณาในเรื่องการต่อสัญญาเช่าต่อไป  

นายโกศล  สุเมธาโส   ผมอยากทราบว่า เทศกิจมีก่ีคน ทํางานก่ีวัน 
นายพีระยุทธ์  วัฒนาสกุลเจริญ เจ้าหน้าที่เทศกิจ มี 3 คน  คือ 
   1. นายอนุวัฒน์  จิตต์มั่น 
   2. นายพรชัย  วรวิทยฤทธกุล 
   3. นายดารุสลาม  เวชประสทิธิ์ 
  ทํางาน 3  ส่วน  คือ 1. ตลาดนัด    2. การจราจร  3.  ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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นายกเทศมนตรี   ผมได้กําชับเจ้าหน้าที่แล้วให้ช่วยกันทํางาน ถ้าไม่ทําจะดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

นายพีระยุทธ์  วัฒนาสกุลเจริญ ผมจะเชิญทั้ง  3  คน  มาว่ากล่าวตักเตือน  ถ้ามีอีกจะใช้วิธีตามท่ีนายกบอก 
นายอภิชาติ  มณีรัตน์   ให้สรุปการมาทํางานของพนักงานส่งนายกก็ได้  เพ่ือจะได้รู้ว่าแต่ละคนทํา

อะไรบ้าง  เป็นการประเมินพนักงานด้วย  



ประธานสภา ฯ   สมาชิกท่านใดมีอะไรจะพูดคุยหรือเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผู้ใด
หารือเพ่ิมเติม  ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากพะยูนทุก
ท่านที่เข้าร่วมประชุม   ผมขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา   11.00  น. 

    

    ลงชื่อ     ธนัยนันท์   สุจวพัินธ์      ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นายธนัยนันท์สุจวิพันธ์)     

   ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา 

 

    ลงชื่อ     ธงชัย   ทองฉิม  
     (นายธงชยั  ทองฉิม)      
                          ประธานสภา  

 

    ลงชื่อ     ธรรมนูญ  สนเสม็    ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
     (นายธรรมนูญ  สนเส็ม)  

 

ลงชื่อ      โกศล   สเุมธาโส 

(นายโกศล   สเุมธาโส) 
 
 

    ลงชื่อ                 -       
       (นายอภิชาติ  ชาลี)  
 
 

 
 


