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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2560 
วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

   1. นายวัชระ วสุนธราภิวฒัก์ ประธานสภาเทศบาล วัชระ วสุนธราภิวฒัก์  

   ๒. นายประจิน เนื้อเขียว รองประธานสภาเทศบาล ประจิน เนื้อเขียว  

๓. นายจิตติ  พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล จิตติ   พรหมเพศ  

๔. นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล โชคดี หนูคีรี  

   ๕ นายวิชัย  พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย  พลายด้วง  

๖. นายปัญญา  จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล ปัญญา  จินาวงศ ์  

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล    

2. นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล    

3. นายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล    

4. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล    

5. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล    

6. นายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล    

7. นายจรัญ เมืองไทย  สมาชิกสภาเทศบาล    

8. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล    

9. นายนคร  ทองค า สมาชิกสภาเทศบาล    

10. นายโสภณ  เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล    

11. นายอ านวย  เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล    

12. นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล    
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี ทรงชัย วงษ์วัชรด ารง  

2. นายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี สมใจ จิตวิรัตน์นุกูล  

3. นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ธนคม เจริญฤทธิ์  

๔. นายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรี สมใจ สมศิริ  

๕. นายเมษา ธนาวุฒ ิ เลขานุการนายกเทศมนตรี เมษา ธนาวุฒ ิ  

๖. นายประเวช พรหมปาน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประเวช พรหมปาน  

๗. นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ชาคร ไอยศูรย์  

๘. นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล เตือนจิต จงคง  

๙. นางสุนันทา เพชรย้อย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สุนันทา เพชรย้อย  

๑๐. นายกษิดิศ แสงจันทร์ รก.ผอ.กองช่างสุขาภิบาล กษิดิศ แสงจันทร์  

1๑. นางทิพวัลย์ รัตนพันธุ์ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทิพวัลย์  รัตนพันธุ์  

1๒. นางอารีย์ เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง อารีย์ เจริญฤทธิ์  

1๓. น.ส.ราตร ี ชนะศักดิ์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ราตรี ชนะศักดิ์  

1๔. นางจตุพร  แก้วเนิน   รก.ผอ.กองการศึกษา จตุพร  แก้วเนิน   

15. นางอัจฉรา แผ่นทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป อัจฉรา แผ่นทอง  

16. นายอนุชา ธนาวุฒ ิ ผู้อ านวยการกองช่าง อนุชา ธนาวุฒ ิ  
 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้า
ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง  

ขณะนี้เวลา ๐๙.๐๐ น.แล้วนะครับ แต่สมาชิกสภายังมาไม่ครบองค์ประชุมตามระเบียบ 
ผมจะรออีกหนึ่งชั่วโมง คือถึงเวลา ๑๐.๐๐ น.แล้วผมจะด าเนินการตามระเบียบฯการประชุมสภา
นะครับ คือผมต้องขอเลื่อนการประชุม เนื่องจากวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่ครบ      
องค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 
มาตรา 27 “การประชุมสภาเทศบาล ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม” ซึ่งวันนี้มีสมาชิกสภามาประชุมจ านวน 6 ท่าน     
ซึ่งไม่ครบองค์ประชุมตามระเบียบฯ 

และประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น      
พ.ศ.2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 25 วรรค 5 “เมื่อถึงก าหนดเวลานัด
ประชุมแล้ว สมาชิกสภาท้องถิ่นมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมและพ้นก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว
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หนึ่งชั่วโมง ก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่งเลื่อนการประชุม และให้ถือว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้อยู่
ในที่ประชุม ขาดประชุมสภาท้องถิ่น...............” 

ผมจึงขอเลื่อนการประชุมสภาเทศบาลไปเป็นวันเสาร์ที่  18 มีนาคม 2560                
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล และระเบียบวาระการประชุมยังคงใช้ระเบียบ
วาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2560 วันที่ 15 มีนาคม 
2560 เหมือนเดิม ผมขอปิดการประชุม สวัสดีครับ 

 

 

ปิดประชุมเวลา   10.10  น. 
                                                    สุนันทา  เพชรย้อย     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นางสุนันทา  เพชรย้อย) 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
 
 
 
 
 
 
 


