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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
วันที่ 9 สิงหาคม 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. นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุวัฒน ์ เนาว์รุ่งโรจน ์  

๔. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล มนตรี กัลยา  

   ๕ นายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ยงยุทธ สมทอง  

๖. นายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  โมรา  

๗. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ไพโรจน์   ภิญโญ  

๘. นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล โชคดี หนูคีรี  

๙. นายจิตติ  พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล จิตติ   พรหมเพศ  

๑๐. นายนคร  ทองค า สมาชิกสภาเทศบาล นคร  ทองค า  

1๑. นายโสภณ  เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  เมืองทรัพย์  

1๒. นายปัญญา  จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล ปัญญา  จินาวงศ ์  

1๓. นายวิชัย  พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย  พลายด้วง  

1๔. นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ปฏิภาณ เสนะคุณ  

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชือ่ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

2. นายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

3. นายจรัญ เมืองไทย  สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

4. นายอ านวย  เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล  ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชือ่ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี สมใจ จิตวิรัตน์นุกูล  

2. นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ธนคม เจริญฤทธิ์  

3. นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล เตือนจิต จงคง  

๔. นางสุนันทา เพชรย้อย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สุนันทา เพชรย้อย  

๕. นางอารีย์ เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง อารีย์ เจริญฤทธิ์  

๖. นางนงนภัส น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ นงนภัส น าผล  

๗. นางจตุพร แก้วเนิน รก.ผอ.กองการศึกษา จตุพร แก้วเนิน  

๘. นางเมธินันท์ สุทธิเดช จพง.ธุรการช านาญงาน เมธินันท ์ สุทธิเดช  

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้.- 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ         
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ประชมุเมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2561 

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

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
         ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ       
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป    
กราบเรียนเชิญครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเข้าสู่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่องที่ 1 มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 4 ท่าน  คือ 
1. นายนิติพัฒน์  ชัยวิริยะกิจ 
2. นายศุภชัย  ฤกษ์มงคล 
3. นายจรัญ  เมืองไทย 
4. นายอ านวย  เพ็งจันทร์ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง          
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ประชุมเมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2561      
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 
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นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี     
พ.ศ.๒๕61 ประชุมเมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2561 มีทั้งหมด 6 ระเบียบวาระ 26 หน้า 
ระเบียบวาระที่ ๑ อยู่ในหน้าที่ 2 – 3  
ระเบียบวาระที่ 2 อยู่ในหน้าที่ 3 
ระเบียบวาระที่ 3 อยู่ในหน้าที่ 4 – 23 
ระเบียบวาระที่ 4 อยู่ในหน้าที่ 23 – 24   
ระเบียบวาระที่ 5 อยู่ในหน้าที่ 24 – 25  
และระเบียบวาระที่ 6 อยู่ในหน้าที่ 25 – 26   

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขค าพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ.2561 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นะครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 
ประชุมเม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

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

นายโสภณ  โมรา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล   
เมืองทุ่งสง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ กระผมขอรายงานการพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง   
มีมติรับหลักการเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี           
พ.ศ.2561 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 และมีมติให้เสนอค าแปรญัตติเป็น          
เวลา 24 ชั่วโมง นับแต่สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง มีมติรับหลักการคือ 

1. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 รวม 8 ชั่วโมง 
2. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 รวม 8 ชั่วโมง 
3. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 รวม 8 ชั่วโมง 

และหลังจากระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติสิ้นสุดลง คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ          
ได้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ และผู้ที่ เกี่ ยวข้องเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561          
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยตลอดระยะเวลาการเสนอ    
ขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมาขอแปรญัตติแต่ประการใด ที่ประชุมจึงมีมติ    
ให้คงไว้ตามร่างเดิม ปิดประชุมเวลา 11.30 น. ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ในวาระที่ 2 การแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีการเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แต่อย่างใดนะครับ และคณะกรรมการแปรญัตติ      
ร่างเทศบัญญัติ มีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม 

เมื่อไม่มีการเสนอขอแปรญัตติ  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562       
ที่ให้คงไว้ตามร่างเดิม กรุณายกมือครับ 
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นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 14 เสียง 

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 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือสอบถาม           
คณะผู้บริหาร เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีส าหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2561 
ก็หมดวาระลงเท่านี้ ผมขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม สวัสดีครับ 

 

ปิดประชุมเวลา 09.20 น. 
                                                    ปฏิภาณ เสนะคุณ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายปฏิภาณ  เสนะคุณ) 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
 
 
 

 


