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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

   1. นายวัชระ วสุนธราภิวฒัก์ ประธานสภาเทศบาล วัชระ วสุนธราภิวฒัก์  

   ๒. นายประจิน เนื้อเขียว รองประธานสภาเทศบาล ประจิน เนื้อเขียว  

๓. นายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล ศุภชัย ฤกษ์มงคล  

๔. นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุวัฒน ์ เนาว์รุ่งโรจน ์  

   ๕ นายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ยงยุทธ สมทอง  

๖. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล มนตรี กัลยา  

๗. นายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  โมรา  

๘. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ไพโรจน์   ภิญโญ  

๙. นายจรัญ เมืองไทย  สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ เมืองไทย   

๑๐. นายจิตติ  พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล จิตติ   พรหมเพศ  

1๑. นายนคร  ทองค า สมาชิกสภาเทศบาล นคร  ทองค า  

1๒. นายโสภณ  เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  เมืองทรัพย์  

1๓. นายปัญญา  จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล ปัญญา  จินาวงศ ์  

1๔. นายวิชัย  พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย  พลายด้วง  

15. นายอ านวย  เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล อ านวย  เพ็งจันทร์  

16. นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ปฏิภาณ เสนะคุณ  

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

2. นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ 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. นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ชาคร ไอยศูรย์  

๕. นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล เตือนจิต จงคง  

๖. นางสุนันทา เพชรย้อย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สุนันทา เพชรย้อย  

๗. นางนงนภัส น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ นงนภัส น าผล  

๘. นายกษิดิศ แสงจันทร์ รก.ผอ.กองช่างสุขาภิบาล กษิดิศ แสงจันทร์  

๙. นางจตุพร  แก้วเนิน   รก.ผอ.กองการศึกษา จตุพร  แก้วเนิน   

๑๐. นางอารีย์ เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง อารีย์ เจริญฤทธิ์  

1๑. นางลัดดาวัลย์ มอบนรินทร์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ลัดดาวัลย์ มอบนรินทร์  

1๒. นายอนุชา ธนาวุฒ ิ ผู้อ านวยการกองช่าง อนุชา ธนาวุฒ ิ  

1๓. น.ส.สายใจ บุญคงมาก หัวหน้าฝ่ายปกครอง สายใจ บุญคงมาก  

1๔. นางชมพูนุท รัตนสุภา ชุมชนยุทธศาสตร์ ชมพูนุท รัตนสุภา  

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี       
พ.ศ. 2561 วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.- 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ประชุมเมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2561 

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 (พิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3) 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 โดยมิได้
ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ค่าก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าภายในวัดชัยชุมพล) 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 โดยมิได้
ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการซ่อมแซมเขื่อน
กันดินคลองท่าเลา (บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน) ช่วงที่ 1 
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ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 โดยมิได้
ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการซ่อมแซมเขื่อน
กันดินคลองท่าเลา (บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน) ช่วงที่ 2 

ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 โดยมิได้
ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติเรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องอ่ืน ๆ 
         ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป    
กราบเรียนเชิญครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเข้าสู่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่องที่ 1 มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 2 ท่าน  คือ 
1. นายโชคดี  หนูคีรี 
2. นายนิติพัฒน์  ชัยวิริยะกิจ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง          
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561      
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี     
พ.ศ.๒๕61 ประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 มีทั้งหมด 10 ระเบียบวาระ 33 หน้า 
ระเบียบวาระที่ ๑ อยู่ในหน้าที่ 3  
ระเบียบวาระที่ 2 อยู่ในหน้าที่ 3 – 4  
ระเบียบวาระที่ 3 อยู่ในหน้าที่ 4 – 6 
ระเบียบวาระที่ 4 อยู่ในหน้าที่ 6 – 14  
ระเบียบวาระที่ 5 อยู่ในหน้าที่ 14 – 25  
ระเบียบวาระที่ 6 อยู่ในหน้าที่ 25 – 27 
ระเบียบวาระที่ 7 อยู่ในหน้าที่ 27 – 29 
ระเบียบวาระที่ 8 อยู่ในหน้าที่ 29 – 30 
ระเบียบวาระที่ 9 อยู่ในหน้าที่ 30 – 32 
และระเบียบวาระที่ 10 อยู่ในหน้าที่ 32 – 33   

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขค าพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ.2561 ประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 นะครับ 
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มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 
ประชุมเม่ือวันที่ 17 กันยายน 2561 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติเรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (พิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3) เชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติฯ พิจารณาในวาระที่ 2 เชิญครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ กระผมขอรายงานการพิจารณา    
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง   
มีมติรับหลักการเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี          
พ.ศ.2561 ประชุมเมื่อวันที่  17 กันยายน 2561 และมีมติให้เสนอค าแปรญัตติเป็น          
เวลา 24 ชั่วโมง นับแต่สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง มีมติรับหลักการคือ 

1. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 18 กันยายน 2561 รวม 8 ชั่วโมง 
2. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2561 รวม 8 ชั่วโมง 
3. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2561 รวม 8 ชั่วโมง 

และหลังจากระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติสิ้นสุดลง คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ          
ได้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ และผู้ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่  24 กันยายน 2561          
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยตลอดระยะเวลาการเสนอ    
ขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมาขอแปรญัตติแต่ประการใด ที่ประชุมจึง มีมติ    
ให้คงไว้ตามร่างเดิม ปิดประชุมเวลา 11.30 น. ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ในวาระที่ 2 การแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีการเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แต่อย่างใดนะครับ และคณะกรรมการแปรญัตติ      
ร่างเทศบัญญัติ มีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม เมื่อไม่มีการเสนอขอแปรญัตติ ผมจะขอมติที่ประชุม    
นะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ให้คงไว้ตามร่างเดิม กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 14 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลลา 2 ท่าน)  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ที่ประชุมมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิมนะครับ ต่อไปผมเข้าสู่วาระที่ 3 ขั้นลงมติว่าจะให้ตราเป็น     
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หรือไม่ ผมขอมตินะครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2562 กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 14 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลลา 2 ท่าน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี            
พ.ศ.2561 โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ค่าก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าภายในวัดชัยชุมพล) เชิญผู้บริหารครับ 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ผมขอถอนญัตติวาระที่           
4, 5, 6, และ 7 เนื่องจากเงินไม่เข้าตามไตรมาสและจะไปตั้งใหม่ในปี พ.ศ.2562 ครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอถอนญัตติในระเบียบวาระที่ 4, 5, 6, และ 7 นะครับ 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 8 รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นรางวัลองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี เชิญผู้บริหารครับ  

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี     
เมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ประจ าปี ๒๕๕๙ และประจ าปี ๒๕๖๑ เพ่ือด าเนินการโครงการก่อสร้าง จ านวน ๒ 
โครงการ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 

ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือเป็น
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี จ านวน ๒ โครงการ คือ       

๑. โครงการก่อสร้ างสะพาน คสล.ข้ ามคลองตม ถนนยุทธศาสตร์  เป็น เงิน 
๑,๐๓๕,๘๐๐.- บาท หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกถนนเลียบทางรถไฟสายกันตัง  
(หลังโรงพยาบาลทุ่งสง) ช่วงที่ ๒, ๓ เป็นเงิน ๑,๓๙๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่น
สองพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 

เทศบาลเมืองทุ่งสง มีโครงการที่จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๑. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองตม ถนนยุทธศาสตร์ มีความจ าเป็นที่

จะต้องท าการก่อสร้างใหม่ เพราะช่วงที่จะท าการก่อสร้างสภาพเดิมเป็นท่อลอด คสล. ขนาด   
 ๑.๒๐ เมตร เมื่อเวลาฝนตกหนักท าให้การระบายน้ าไม่ทัน ท าให้เกิดน้ าท่วมบริเวณข้างเคียง 
จึงจ าเป็นต้องก่อสร้างสะพานดังกล่าว 

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกถนนเลียบทางรถไฟสายกันตัง  
(หลังโรงพยาบาลทุ่งสง) ช่วงที่ ๒, ๓ เพราะถนนสายดังกล่าวสภาพปัจจุบันมีความช ารุดเป็นหลุม
เป็นบ่อมีน้ าขังบริเวณถนนเป็นช่วงๆ ท าให้การจราจรไปมาไม่สะดวก และอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

เทศบาลเมืองทุ่งสง เห็นว่าควรน าเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ประจ าปี ๒๕๕๙ และประจ าปี ๒๕๖๑ ที่เทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือเป็น
รางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ปี ๒๕๕๙ เป็นเงิน 
๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ ๑,๕๙๒,๐๐๐.- บาท ไปใช้จ่ายเพ่ือด าเนินการ
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองตม ถนนยุทธศาสตร์ เป็นเงิน ๑,๐๓๕,๘๐๐.- บาท       
มีขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร (มีทางเท้ากว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ตามรายการ
และแบบแปลนเลขที่ ช.๑๒/๕๘ และเงินรางวัลประจ าปี ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
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ไปใช้จ่ายเพ่ือด าเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกถนนเลียบทาง
รถไฟสายกันตัง (หลังโรงพยาบาลทุ่งสง) ช่วงที่ ๒, ๓ เป็นเงิน ๑,๓๙๒,๐๐๐.- บาท กว้าง ๘.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๖๐ ตารางเมตร ตาม
รายการและแบบแปลน เลขที่ ช.๐๑/๖๑  

ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยไม่ต้อง
น ามาตั้งในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขอได้โปรดน าเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง        
เพ่ือทราบต่อไป ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มีผมถือว่า สมาชิกรับทราบนะครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

นายวัชระ วสุนธราภวิัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  9 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือสอบถาม           
คณะผู้บริหาร เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีส าหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ก็หมดวาระลงเท่านี้ ผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการ
ประชุม สวัสดีครับ 

 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
                                                    ปฏิภาณ เสนะคุณ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายปฏิภาณ  เสนะคุณ) 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 


