
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

ครั้งแรก  ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันท่ี  ๓๐ เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา   ๑๓.๐๐  น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

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

ผูมาประชุม 

๑. นายวิเชียร  คะหะปะนะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๒. นายพงศกร  จินะเสนา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๓. นายมานิตย  จิตจํานงค  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๔. นายชัยวัฒน  บัวสวัสดิ ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๕. นายณรงค  กออินทร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๖. นายสรวศิ  โสดรักษา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๗. นายจุฬา  ทักษิณ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๘. นายสุธรรม  มุขพันธ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๙. นายพิเชษฐ  ถ่ินถลาง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๑๐. นายสมเกียรติ ทนน้ํา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๑๑. นายอํานวย  หลิมปานนท  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๑๒. นางสาวขวัญใจ กุลพัฒนโสภณ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

ผูไมมาประชุม 

   -ไมมี 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายสุวิทย  สุริยะวงค  นายอําเภอถลาง 

๒. นายคนอง  นกแกว   ทองถ่ินอําเภอถลาง  

๓. นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย  นายกเทศมนตรี 

๔. นายจํารัส  ดวงจิตต   รองนายกเทศมนตรี 

๕. นายธนิต  วุฒิสุทธิเมธาว ี  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๖. นายภิวร  จัดสราง   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

๗. นางติ๋วรัตน  ตันพงศเจริญ  ปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๘. นายธนภัท  ประทีป ณ ถลาง  รองปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๙. นางวิไลลักษณ แซตัน   ผูอํานวยการกองคลัง 

๑๐. นายประพิษ  หนูเพชร   ผูอํานวยการกองชาง 

๑๑. นางสาวสุจินดา กองแกว   หัวหนาสํานักปลัด 

๑๒. นางสาวอัจฉรา แกวมุณีรัตน  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร 
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๑๓. นางสาวธารีรัตน เวชพราหมณ  ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

๑๔. นางสาวนฤมล ประดษิฐเสรี  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๑๕.  นายชวลิต  ชุมพุฒิพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 

๑๖. นายวรายุทธ  หลวงแกว  หัวหนาฝายปกครอง 

๑๗. นางสาวเสาวลักษณ จงหวัง   รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

๑๘. นางสาวทิวาพร ศรีบูรณ   หัวหนาฝายพัฒนารายได 

๑๙. นางสาวปลื้มจิต บุญวิสูตร  หัวหนาฝายอํานวยการ 

๒๐. นางสาวปฏิมาภรณ สืบวิเศษ   นักประชาสัมพันธ 

๒๑. นางธนัญกร  เอกชัย   เจาพนักงานธุรการ 

๒๒. นางสาววีรัฐา วงศเสรี   ผช.เจาพนักงานธุรการ 

๒๓. นายธีรวัฒน  ดุสงัด   ผช.นักประชาสัมพันธ 

๒๔. ส.ต.บุญเลิศ  ชางเหล็ก  ผช.ทองถ่ินอําเภอถลาง 

๒๕. นายโสภณ  เค่ียมการ  ผอ.สวท.ภก 

๒๖. นางสาวกนิษฐา จันทรใหม  นิตยสาร open Phuket 

๒๗. นางสาวเขมวันต เหมราช   FM 97.75 MHz 

๒๘. นายดนัย  สมผุด   Phuket 7 day 

๒๙. นายยงยศ  พฤกษารักษ  หนังสือพิมพภูเก็ตโพสต 

๓๐. นางสาวสารภ ี ศรีธรรมรัตน  หนังสือพิมพเสียงใต 

๓๑. นางสาวสาลิน ปราบ   สํานักขาวเนชั่น 

๓๒. นางสาวนวพรรณ พลายพรรณ  สวท.ภก 

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร มาครบองคประชุมแลว ปลัดเทศบาล 

กลาวเชิญทานนายอําเภอถลาง (นายสุวิทย  สุริยะวงค ) จุดเทียน ธูป  บูชาพระรัตนตรัย

แลวเริ่มการประชุม 

นางติ๋วรัตน  ตันพงศเจริญ  ตาม ท่ี เทศบาลตํ าบลศรี สุ นทร  ได จั ด ให มี กา ร เลื อกตั้ ง สมาชิ กสภา เทศบาล            

ปลัดเทศบาล   ตําบลศรีสุนทร เม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งได  

ประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร จํานวน ๑๒ คน ครบตาม

จํานวนแลว เม่ือวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ี          

แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ ผูวาราชการจังหวัด ตองกําหนดใหสมาชิกสภา

เทศบาลไดมาประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศผล

เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตไดมอบอํานาจใหนายอําเภอถลาง 
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ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการตามกฎหมาย 

และระ เบี ยบ เ ก่ี ยว กับองค กรปกครองส วนท อง ถ่ิ น  ตาม คําสั่ ง จั งห วั ดภู เ ก็ ต                      

ท่ี 6245/2563 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563   

บัดนี้ ไดเวลาท่ีจะประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทรครั้งแรกแลว ขอกราบเรียน

เชิญทานนายอําเภอถลาง กลาวเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทรครั้งแรก ขอกราบ

เรียนเชิญคะ 

นายสุวิทย สุริยะวงค    เรี ยนท านสมาชิกสภาเทศบาล ตําบลศรีสุนทร  ผู ทรง เ กียร ติ ทุกท าน                  

นายอําเภอถลาง   ทานนายกเทศมนตรี  ทานปลัดเทศบาล  ทานหัวหนาสวนราชการ  ทานผูมีเกียรติ  

และสื่อมวลชนทุกทาน กระผมรูสึกยินดีเปนอยางยิ่ง ท่ีไดมีโอกาสมาเปดประชุมสภา

เทศบาลตําบลศรีสุนทรครั้งแรก ในวันนี้  

ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร ในวันนี้เปนการประชุมครั้งแรก           

ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ แกไข

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 ประกอบกับคําสั่งจังหวัดภูเก็ต ท่ี 6245/2563                

ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่องการมอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัด หัวหนา

สวนราชการสังกัดราชการสวนภูมิภาคประจําจังหวัดภูเก็ต หัวหนาสวนราชการสังกัด

ราชการสวนกลางท่ีมีสํานักงานต้ังอยูในเขตจังหวัดและนายอําเภอ ปฏิบัติราชการแทน

ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต เพ่ือใหท่ีประชุมเลือกประธานสภา และรองประธานสภา

เทศบาลตําบลศรีสุนทร 

กระผม ขอแสดงความยินดีกับทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร           

ทุกทาน ท่ีไดรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ กระผมหวังเปนอยางยิ่งวาทานสมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลศรีสุนทร จะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต และปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชน

ของประชาชนสืบไป 

ทายนี้ กระผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีทุกทานเคารพ 

นับถือ บารมีหลวงพอแชม และทาวเทพกระษัตรี ทาวศรีสุนทร จงปกปกษรักษา ใหทุก

ทานปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสบผลสําเร็จ ปราศจากอุปสรรคใดๆ

กอใหเกิดประโยชนสุขกับประชาชนตลอดไป 

บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบล                

ศรีสุนทรครั้งแรก และใหปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทรทําหนาท่ีเลขานุการสภาเทศบาล

ตําบลศรีสุนทรชั่วคราว เพ่ือดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พุทธศักราช ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ค. ๒๕๕๔                    

ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 
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นางติ่วรัตน ตันพงศเจริญ   เนื่องจากสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทรชุดนี้ เพ่ิงไดรับการเลือกต้ังเขามาทํา

ปลัดเทศบาล ทําหนาท่ี  หนาท่ีจึงยังไมมีประธานสภาเทศบาล ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ 

เลขานุการชั่วคราว กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ  ๗  กําหนด

วา  “ในการประชุมสภาทองถ่ินชั่วคราว  ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน

เลขานุการสภาทองถ่ินชั่วคราว เชิญสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุดซ่ึงอยูในท่ีประชุมสภา 

ทองถ่ินคราวนั้นเปนประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว หากสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุดไม

ยอมทําหนาท่ีใหเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุดรองลงมาตามลําดับเพ่ือทําหนาท่ี

เลือกประธานสภาทองถ่ิน” 

และจากการตรวจสอบประวัติ ผู ท่ีมีอายุสูงสุด คือ  นายสมเกียรติ  ทนน้ํา                 

เกิด  วันท่ี  21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2500 อายุ 64 ป จึงขอเชิญ นายสมเกียรติ ทนน้ํา 

เปนประธานสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร ชั่วคราว 

นายสมเกียรติ  ทนน้ํา   เรียนทานนายอําเภอถลาง ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร หัวหนาสวน         

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ราชการ ผูเขารวมประชุมและผูมีเกียรติทุกทาน ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลผูมีอายุ

สูงสุด  ขอปฏิบัติหนาท่ีประธานสภาเทศบาลชั่วคราว และขอดําเนินการประชุมสภา

เทศบาลตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ ประธานสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทรช่ัวคราว กลาวนําสมาชิกสภาเทศบาลตําบล                

ศรีสุนทร กลาวคําปฏิญาณ 

นายสมเกียรติ  ทนน้ํา  จากนี้ไปขอใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานกลาวปฏิญาณตนดังตอไปนี้  “ขาพเจา  

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว (..กลาวชื่อตนเอง....)  ขอปฏิญาณวา  จะรักษาไว และปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย ท้ังจะซ่ือสัตย  สุจริต  และปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนของทองถ่ิน” 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒    การเลือกประธานสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

นายสมเกียรติ  ทนน้ํา   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการเลือก 

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ประธานสภาเทศบาลใหท่ีประชุมไดรับทราบครับ 

นางติ๋วรัตน  ตันพงศเจริญ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

ปลัดเทศบาล ทําหนาท่ี  พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ.2554 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ขอ  ๘  วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอ

ชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่ง ท่ีตนเห็นควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถ่ิน 

คําเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน ชื่อท่ีเสนอไมจํากัดจํานวน 

และใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล 

ผูท่ีถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแลว ใหประธานสภาทองถ่ินชั่วคราวประกาศ

คะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถาไดคะแนนสูงสุด

เทากันหลายคน ใหเลือกใหมเฉพาะคนท่ีไดคะแนนเทากันโดยใชวิธีเดิม แตถาคะแนน

สูงสุดเทากันอีกใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน 
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ขอ 14 ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือ

เลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน 

ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 

นายสมเกียรติ  ทนน้ํา   ขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผูท่ีสมควรเปนประธานสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ขอเชิญเสนอไดครับ  

นายอํานวย หลิมปานนท   เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม 

สมาชิกสภาเทศบาล นายอํานวย หลิมปานนท สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอชื่อนายณรงค กออินทร 

เปนประธานสภาเทศบาลครับ 

นายสมเกียรติ  ทนน้ํา   มีสมาชิกทานใดรับรองครับ 

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว                    (สมาชิกรับรองถูกตอง)     

  มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม 

    (ไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดเสนอชื่ออ่ืนอีก เปนอันวา ผูท่ีรับไดรับเลือกเปนประธานสภา

เทศบาลตําบลศรีสุนทร คือ นายณรงค  กออินทร 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

นายสมเกียรติ ทนน้ํา   เรียนนายอําเภอถลาง กระผมนายสมเกียรติ  ทนน้ํา ประธานสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ชั่วคราวขอรายงานการเลือกประธานสภาเทศบาล โดยท่ีประชุมสภาเทศบาล                    

เลือก  นายณรงค  กออินทร เปนประธานสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร และขอใหทองถ่ิน

อําเภอถลาง  นํารายชื่อผูท่ีไดรับเลือกตั้งเสนอนายอําเภอถลางปฏิบัติราชการแทนผูวา

ราชการจังหวัดภูเก็ต  เพ่ือแตงตั้งเปนประธานสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทรตอไป 

(นายอําเภอถลาง ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต ลงนามในคําสั่งแตงตั้ง

ประธานสภาเทศบาลฯ) 

  ตอไปกระผมขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว อานคําสั่งอําเภอถลาง เรื่อง 

แตงตั้งประธานสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

นางติ๋วรัตน  ตันพงศเจริญ   คําสั่งอําเภอถลาง ท่ี 186/๒๕๖๔  เรื่องแตงตั้งประธานสภาเทศบาลตําบล 

ปลัดเทศบาล ทําหนาท่ี  ศรีสุนทร  ดวยสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร ไดลงมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบล 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ศรีสุนทรครั้งแรก เม่ือวันท่ี 30 เมษายน  ๒๕๖๔  ใหนายณรงค  กออินทร  เปน

ประธานสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ.๒๕6๒ และ 
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ขอ ๙ ขอ ๑๐ (๒) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงแตงตั้งนายณรงค กออินทร 

เปนประธานสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  สั่ง  ณ   วันท่ี  30 

เมษายน 2564  นายสุวิทย  สุริยะวงค นายอําเภอถลาง ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการ

จังหวัดภูเก็ต  และขอเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทรปฏิบัติหนาท่ีตอไป 

นายณรงค  กออินทร   เรียนนายอําเภอถลาง และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายณรงค  

ประธานสภาเทศบาล  กออินทร รูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งท่ีทานสมาชิกท้ังหลายไดใหความไววางใจใหกระผมทํา

หนาท่ีเปนประธานสภาเทศบาล กระผมขอใหสัญญาวาจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความบริสุทธิ์ 

ยุติธรรม เพ่ือใหบังเกิดประโยชนแกทองถ่ินและบานเมืองของเราขอขอบคุณสมาชิกทุก

ทาน ณ ท่ีนี้ครับ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    การเลือกรองประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

นายณรงค กออินทร   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ชี้แจงระเบียบฯ เก่ียวกับการเลือก 

ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล 

นางติ๋วรัตน  ตันพงศเจริญ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

ปลัดเทศบาล ทําหนาท่ี  พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ขอ  ๑๒  วิธีเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน ใหนําความในขอ 8 มาใชบังคับโดย

อนุโลม  และขอ 14 ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือ

เลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน 

ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 

นายณรงค  กออินทร   ขอเชิญทานสมาชิกฯ เสนอชื่อผูท่ีสมควรเปนรองประธานสภาเทศบาล    

ประธานสภาเทศบาล     

น.ส.ขวัญใจ กุลพัฒนโสภณ  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ดิฉัน น.ส.ขวัญใจ 

สมาชิกสภาเทศบาล กุลพัฒนโสภณ สมาชิกสภาฯ เขต  ๒   ขอเสนอ นายสุธรรม มุขพันธ เปนรอง

ประธานสภาเทศบาลคะ 

นายณรงค  กออินทร   มีสมาชิกทานใดรับรองครับ 

ประธานสภาเทศบาล     (มีสมาชิกรับรองถูกตอง)     

   มีสมาชิกทานใดจะเสนอบุคคลอ่ืนหรือไม 

    (ไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดเสนอชื่ออ่ืนอีก เปนอันวา ผูท่ีไดรับเลือกเปนรองประธานสภา

เทศบาลตําบลศรีสุนทรคือ นายสุธรรม  มุขพันธ   
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มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

นายณรงค  กออินทร   เรียนนายอําเภอถลาง กระผมนายณรงค  กออินทร ประธานสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล   ขอรายงานการเลือกรองประธานสภาเทศบาล โดยท่ีประชุมสภาเทศบาล ไดเลือก             

นายสุธรรม  มุขพันธ เปนรองประธานสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร และขอใหทองถ่ิน

อําเภอถลาง  นํารายชื่อผูท่ีไดรับเลือกตั้งเสนอนายอําเภอถลาง ปฏิบัติราชการแทนผูวา

ราชการจังหวัดภูเก็ต  เพ่ือแตงตั้งเปนรองประธานสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทรตอไป 

(นายอําเภอถลาง ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต ลงนามในคําสั่งแตงตั้ง

ประธานสภาเทศบาลฯ) 

นางติ๋วรัตน  ตันพงศเจริญ   คําสั่งอําเภอถลาง ท่ี 187/๒๕๖๔  เรื่องแตงตั้งรองประธานสภาเทศบาลตําบล 

ปลัดเทศบาล ทําหนาท่ี  ศรีสุนทร  ดวยสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร ไดลงมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบล 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ศรี สุ นทรครั้ งแรก  เ ม่ื อวั น ท่ี  30 เมษายน  ๒๕๖๔  ให นายสุ ธรรม  มุข พันธ                    

เปนรองประธานสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ และ 

ขอ 12 ขอ 14 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงแตงตั้งนายสุธรรม มุขพันธ เปนรอง

ประธานสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  สั่ง  ณ   วันท่ี  30 

เมษายน 2564  นายสุวิทย  สุริยะวงค นายอําเภอถลาง ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการ

จังหวัดภูเก็ต   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

นายณรงค  กออินทร   ตอไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบเก่ียวกับเรื่องการ 

ประธานสภาเทศบาล   เลือกเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

นางติ๋วรัตน  ตันพงศเจริญ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  

ปลัดเทศบาล ทําหนาท่ี  พ.ศ.๒๕๔๗  

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ขอ  ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาทองถ่ิน ใหนําความในขอ ๘ มาใชบังคับโดย

อนุโลม เม่ือสภาทองถ่ินมีมติเลือกเลขานุการสภาทองถ่ินแลว ใหเลขานุการสภาทองถ่ิน

ชั่วคราวพนจากตําแหนง และขอ  ๑๔  ในการเลือกเลขานุการสภาทองถ่ินถามีการเสนอ

ชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 

นายณรงค กออินทร   ตอไปขอใหทานสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือทําหนาท่ีเลขานุการสภา 

ประธานสภาเทศบาล   เทศบาล ขอเชิญเสนอไดเลยครับ 
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นายสมเกียรติ ทนน้ํา   เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมนาย  

สมาชิกเทศบาล สมเกียรติ ทนน้ํา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผมขอเสนอ นายพงศกร  จินะเสนา               

เปนเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 

นายณรงค  กออินทร   มีสมาชิกทานใดรับรองครับ 

ประธานสภาเทศบาล     (มีสมาชิกรับรองถูกตอง) 

   มีสมาชิกทานใดจะเสนอบุคคลอ่ืนหรือไม 

    (ไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดเสนอ เปนอันวาผูไดรับเลือกเปนเลขานุการสภาเทศบาลตําบล             

ศรีสุนทรคือ นายพงศกร  จินะเสนา    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

นายณรงค  กออินทร  ตอไปขอใหเลขานุการสภา ทําหนาท่ีแทนเลขานุการสภาชั่วคราว 

ประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระท่ี  4   การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕๖๔ และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม

สามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดกี่วัน 

นายณรงค  กออินทร   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการกําหนดสมัยประชุม 

ประธานสภาเทศบาล  สามัญประจําป ขอเชิญครับ 

นายพงศกร จินะเสนา   เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป 2564 

เลขานุการสภา  ตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๑4) 

พ.ศ.๒๕62 กําหนดวา ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก

และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด และตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง 

ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ขอ 21 การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวัน

เริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ

ประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป 

ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาท่ีประชุมสามัญประจําป สมัยแรกของแตละป โดยใหนํา

ความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม  

  เม่ือสภาทองถ่ินมีมติแลว ใหประธานสภาทองถ่ินทําเปนประกาศของสภาทองถ่ิน

พรอมปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  ในกรณีท่ีไมไดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปไว หรือไมไดกําหนดวันเริ่ม

ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกในปถัดไปไว หรือมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงสมัย

ประชุมสามัญประจําป หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปท่ีกําหนดไวแลว                 
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ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปอ่ืน หรือในสมัยประชุม

วิสามัญก็ได 

ขอ ๑๑(๒)  สําหรับเทศบาลใหสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญ

ประจําปแตละสมัย ในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน กับใหกําหนด

วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดก่ีวัน 

นายณรงค กออินทร   ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบขอบังคับประชุมสภาทองถ่ิน   

ประธานสภาเทศบาล  ในสวนท่ีเก่ียวของกับสมัยประชุม ใหท่ีประชุมไดรับทราบไปแลวนั้น ขอเชิญทานสมาชิก

เสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ. ๒๕64 และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุม

สามัญประจําป ครับ 

นายอํานวย หลิมปานนท   เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม  

สมาชิกสภาเทศบาล  นายอํานวย  หลิมปานนท ขอเสนอสมัยประชุมสามัญประจําป 2564 ดังนี้ 

- สมัยแรกเดือน พฤษภาคม ตั้งแตวันท่ี 3 – 30 พฤษภาคม 2564 มีกําหนด 28 วัน 

- สมัยท่ีสองเดือน สิงหาคม ตั้งแตวันท่ี 1 – 30 สิงหาคม 2564 มีกําหนด 30 วัน 

- สมัยท่ีสามเดือน ตุลาคม ตั้งแตวันท่ี 1 – 30 ตุลาคม 2564 มีกําหนด 30 วัน 

- สมัยท่ีสี่เดือน ธันวาคม ตั้งแตวันท่ี 1 – 30 ธันวาคม 2564 มีกําหนด 30 วัน 

นายณรงค  กออินทร   มีสมาชิกทานใดรับรองครับ 

ประธานสภาเทศบาล    (มีสมาชิกรับรองถูกตอง) 

   มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม 

    (ไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดเสนอเพ่ิมเติมจากนี้ กระผมขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล ทานสมาชิก

ทานใดเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ เปน ๔ สมัยดังนี้ 

- สมัยแรกเดือน พฤษภาคม ตั้งแตวันท่ี 3 – 30 พฤษภาคม 2564 มีกําหนด 28 วัน 

- สมัยท่ีสองเดือน สิงหาคม ตั้งแตวันท่ี 1 – 30 สิงหาคม 2564 มีกําหนด 30 วัน 

- สมัยท่ีสามเดือน ตุลาคม ตั้งแตวันท่ี 1 – 30 ตุลาคม 2564 มีกําหนด 30 วัน 

- สมัยท่ีสี่เดือน ธันวาคม ตั้งแตวันท่ี 1 – 30 ธันวาคม 2564 มีกําหนด 30 วัน 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 

 

นายณรงค  กออินทร   ตอไปกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป 

ประธานสภาเทศบาล    คือป พ.ศ. ๒๕65   

นายพงศกร จินะเสนา   เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมขอเสนอ 

สมาชิกสภาเทศบาล ใหมีการกําหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕65 ในเดือนกุมภาพันธ  

และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจําป พ.ศ. ๒๕65  ตั้งแตวันท่ี  ๑  - 

๒๘ กุมภาพันธ  ๒๕65  มีกําหนด  ๒๘ วันครับ 
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นายณรงค  กออินทร   มีสมาชิกทานใดรับรองครับ 

ประธานสภาเทศบาล    (มีสมาชิกรับรองถูกตอง) 

   มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม 

    (ไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดเสนอ กระผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลทานสมาชิกทาน

ใดเห็นชอบใหมีการกําหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจําป พ.ศ.๒๕65 ในเดือน 

กุมภาพันธ  และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕65 ตั้งแต

วันท่ี  ๑ – ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕65  มีกําหนด  ๒๘ วัน   

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕      เรื่องอ่ืนๆ  

- กําหนดวันแถลงนโยบายตอสภา (ตามมาตรา 48 ทศแหง พ.ร.บ เทศบาล)  

นายณรงค  กออินทร   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการกําหนดวันแถลง   

ประธานสภา   นโยบายของนายกเทศมนตรี 

นายพงศกร  จินะเสนา  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 

เลขานุการสภา 2562 มาตรา 48 ทศ กอนนายกเทศมนตรีเขาหนาท่ี ใหประธานสภาเทศบาลเรียก 

  ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมีการ             

ลงมติ ท้ังนี้ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตร ี 

  การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ใหกระทําโดยเปดเผย                  

โดยนายกเทศมนตรีตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกใหสมาชิกสภาเทศบาล

ทุกคนท่ีมาประชุมดวย 

  หากนายกเทศมนตรีไมสามารถแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลได ใหผูวาราชการ

จังหวัดแจงใหนายกเทศมนตรีจัดทํานโยบายแจงเปนหนังสือสงใหสมาชิกสภาเทศบาล             

ทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยใหนําวิธีการแจงคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือตามกฎหมายวา

ดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบั ง คับโดยอนุ โลม ในกรณีเชนนี้ ถือวา

นายกเทศมนตรีไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลแลว 

  ใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไว

ตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป 

  คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให

ประกาศไวโดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลดวย 

นายณรงค  กออินทร  ขอหารือนายกเทศมนตรีวา จะแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร  

ประธานสภาเทศบาล ในวันและเวลาใด 
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นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมสภาทุกทาน  

นายเทศมนตรี กระผมขอแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร ในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 

เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร  

นายณรงค  กออินทร   ขอใหท่ีประชุมพิจารณา   

ประธานสภาเทศบาล    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

  

นายณรงค  กออินทร  ผมขอขอบคุณทุกทานท่ีทําใหการประชุมสําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอปดประชุมครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑5.3๐ น. 

 

 

 
 


