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-ส ำเนำ- 
บันทึกกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 

 ครั งแรก 
วันที่ 1 พฤศจกิำยน 2556    

   เวลำ 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 

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

ผู้มำประชุม 
1. นายสกล  จันทรักษ์ นายอ าเภอฉวาง  ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานเปิดประชุม  
2. นางจริยา    สุภาคม  สมาชิกสภาเทศบาล 
3. นายวัชรินทร์    สุพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายวิจิตร    ชลวิจิตร  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายสุขทวี    จินดารักษ์         สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายวิวัฒน์    สุคนธจร         สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายธีรยุทธ    น้อย                 สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายสหัส    อินทรสุวรรณ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายสุนันท์    บุญมาก  สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายด ารงศักดิ์   สวนจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายเชี่ยวชาญ   ชาตะรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายสมศักดิ์   โสมล        สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายถาวร    ปรีชารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายสง่าชัย  หนูเนียม  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 1. นายบุญธรรม   รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีต าบลปากน  าฉวาง 
 2. นางสาวนวลนิตย์ เทพประดิษฐ์ ท้องถิ่นอ าเภอฉวาง 

3. นายบุญญฤทธิ์ พรมแดน รองปลัดเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง 
 4. นางพรทิพย์    สิงหพันธ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 5. นายจักรวสุ  ภูวสุสมบัต ิ บุคลากร 
 6. นายธราพงษ์  โสมล  ประชาชน 
 7. นายธวัช    ร าเพย  ประชาชน 
 8. นายสมชาย  ลิ่มพันธ์  ประชาชน 

9. นายบัณฑิต  โกด ี ประชาชน 
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เริ่มประชุม เวลำ 10.00 น.   
เรื่องก่อนระเบียบวำระกำรประชุม 

นายสง่าชัย  หนูเนียม - กราบเรียน ท่านสกล  จันทรักษ์  นายอ าเภอฉวาง  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
ปลัดเทศบาล และผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

วันนี เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง ครั งแรก ขณะนี มี
สมาชิกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง มาลงชื่อ จ านวน 12 คน   ถือว่าครบ
องค์ประชุม ในโอกาสนี ขอเชิญท่านสกล  จันทรักษ์  นายอ าเภอฉวาง ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย ขอเชิญครับ 

นายอ าเภอฉวาง   -จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

นายสง่าชัย  หนูเนียม -กราบเรียน ท่านสกล  จันทรักษ์  นายอ าเภอฉวาง  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
ปลัดเทศบาล และผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนการประชุม กระผมขออ่านประกาศ

จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวางครั งแรก 
ดังนี  

ประกำศจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
เรื่อง  เรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงครั งแรก   

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

   ตามที่ได้มีการเลือกตั งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวางอ าเภอฉวาง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556 นั น 

   บัดนี   คณะกรรมการการเลือกตั งได้ประกาศผลการเลือกตั งสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลปากน  าฉวางครบจ านวนแล้ว  เมื่อวันที่  18 ตุลาคม 2556 อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 24 วรรคสอง  และมาตรา 25 วรรคสอง               
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล 
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลปากน  าฉวางครั งแรก ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง 

     จึงประกาศมาเพ่ือทราบด้วยกัน 
      ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 - ในโอกาสนี  ขอเรียนเชิญท่านท่านสกล  จันทรักษ์  นายอ าเภอฉวาง  ได้กล่าวเปิด
ประชุมสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวางครั งแรกต่อไป  ขอเชิญครับ 
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นายสกล  จันทรักษ ์ - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวางผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรีต าบล  
นายอ าเภอฉวาง   ปากน  าฉวาง  ท่านปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล  และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 

กระผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลปากน  าฉวางครั งแรก ในวันนี  และใคร่ขอถือโอกาสแสดงความยินดีต่อสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวางทุกท่าน และนายกเทศมนตรีต าบลปากน  าฉวาง  ที่
ได้รับความไว้วางใจให้มาปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรติ ในนามของประชาชนในท้องถิ่น 
ณ บัดนี  ท่านย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาล
แล้วอย่างสมบูรณ์ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ บริหาร และการพัฒนาท้องถิ่น 
ให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ และหลักการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่ง
ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ
มอบหมายใดๆ อันมีความหมายเป็นประจักษ์อยู่ในตัวแล้วว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ให้
ท่านตั งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต และยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมาย
ส าคัญ ในส่วนจังหวัดเองพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและก ากับดูแลเท่าที่จ าเป็นตาม
กฎหมายบัญญัติ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาปฏิบัติงานไปโดยชอบตามครรลอง
แห่งบทบาทและหน้าที่ซึ่งก าหนดไว้ในกฎหมายและเหนือสิ่ง อ่ืนใด ท่านต้อง
ปฏิบัติงานภายใต้เจตนารมณ์ ในการปกครองตนเองและความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม  

  บัดนี  ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้ว ซึ่งในการประชุมสภาครั งแรก ตาม
กฎหมาย สภาเทศบาลจะต้องจัดให้มีการเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล และเรื่องอ่ืนๆ  อันเกี่ยวกับกิจการของสภา เพ่ือให้การบริหารกิจการของ
เทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง  กระผมขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลปากน  าฉวาง เพ่ือด าเนินกิจการอันจ าเป็นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ในการประชุมครั งแรก ตลอดจนด าเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นกิจการของเทศบาล
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสืบไป ณ บัดนี  ขอขอบคุณ 

นายสง่าชัย  หนูเนียม  - ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวางผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที ่
ปลัดเทศบาล ประชุมท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  เพ่ือด าเนินการตามระเบียบต่อไป     

ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลที่มีอายุสูงสุด  คือ  นายธีรยุทธ น้อย จึงขอเรียนเชิญครับ 

นายธีรยุทธ น้อย - เรียนท่านสกล  จันทรักษ์  นายอ าเภอฉวาง ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมรู้สึกยินดีที่

ได้รับเกียรติให้มาท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาลชั่วคราวในครั งนี   และกระผมขอ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  ดังนี  
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ระเบียบวำระท่ี 1   เรื่อง  ประธำนสภำเทศบำลชั่วครำวน ำสมำชิกสภำเทศบำลทั งหมดกล่ำวค ำ
ปฏิญำณตน 

นายธีรยุทธ น้อย  - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวางทุกท่าน  ยืนขึ นเพื่อกล่าวค า 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ปฏิญาณตนตามข้าพเจ้านะครับ 
 “ข้ำพเจ้ำ (นำย......................................................................) สมำชิกสภำ

เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  ขอปฏิญำณตนต่อหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 ว่ำข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของท้องถิ่น  ทั งจะรักษำ
ไว้และปฏิบัติตำมซึ่งรัฐธรรมนูญ  แห่งรำชอำณำจักรไทยทุกประกำร”  

 

ระเบียบวำระท่ี 2  เรื่อง กำรเลือกและแต่งตั งประธำนสภำเทศบำล 

นายธีรยุทธ น้อย  -ส าหรับการเลือกและแต่งตั งประธานสภาเทศบาล  ผมขอเชิญท่านปลัดเทศบาล 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ซึ่งเป็นเลขานุการสภาชั่วคราว  ได้ชี แจงระเบียบข้อกฎหมายเพ่ือให้ที่ประชุมได้รับ

ทราบต่อไป 

นายสง่าชัย  หนูเนียม - เรียนท่านประธานในที่ประชุม ท่านสกล  จันทรักษ์  นายอ าเภอฉวาง  ท่านสมาชิก 
ปลัดเทศบาล สภา เทศบาล  และผู้ ท ร ง เ กี ย รติ ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ กท่ านตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 “วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง
ครั งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจาก
ชื่อเหล่านั น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจ
นับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ผู้ได้คะแนน
สูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่
ได้คะแนนสูงสุดนั น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

ในการนับคะแนน ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
สองคนช่วยตรวจนับคะแนน 

วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้
ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง  แล้วให้จัดท าบัตร
สลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
เท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”เพียงบัตรเดียว 
นอกนั นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

ข้อ 9 ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั ง
แรก ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ แล้วแต่กรณี ด าเนินการแต่งตั งทันทีเมื่อ
การเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั ง
ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นในครั งนั นต่อไป” 
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   และข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั งเพียงต าแหน่ง
ละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั นได้รับเลือก 

นายธีรยุทธ น้อย -  ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลครับ ในล าดับต่อไป ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ที่ตนเห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบล

ปากน  าฉวาง โดยการเสนอชื่อต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน และหากมีการเสนอชื่อ
เพียง 1 ชื่อ ให้ถือว่าผู้นั นได้รับเลือก ขอเชิญเสนอได้เลยครับ 

 - เชิญ คุณสุขทวี  จินดารักษ์ ครับ 

 

นายสุขทวี  จินดารักษ์  - เรียนท่านประธานในที่ประชุม ท่านสกล  จันทรักษ์  นายอ าเภอฉวาง ท่านสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาล ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน  กระผมนายสุขทวี  จินดารักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง       
ขอเสนอให้นายวิวัฒน์ สุคนธจร เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง  ครับ 

นายธีรยุทธ น้อย -  ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว -  มีผู้รับรอง.....2.....คน คือ 
  1. นายสหัส อินทรสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล 
  2. นายเชี่ยวชาญ ชาตะรักษ์       สมาชิกสภาเทศบาล 

นายธีรยุทธ น้อย - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอผู้อ่ืนอีกบ้างครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว มีหรือไม่ครับ 
 เมื่อไม่มี  ให้ถือว่า นายวิวัฒน์ สุคนธจร ได้รับเลือกให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา

เทศบาลต าบลปากน  าฉวาง  เนื่องจากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการเลือกเพียงคน
เดียว 

นายธีรยุทธ น้อย - พักการประชุม  10  นาที เพื่อให้ท่านสกล  จันทรักษ์  นายอ าเภอฉวาง  ซึ่งได้รับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว มอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกค าสั่ง

แต่งตั งประธานสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวางต่อไป 
 

- ปลัดเทศบำล ให้สัญญำณเรียกสมำชิกสภำเทศบำลเข้ำห้องประชุม 

นายธีรยุทธ น้อย - เป็นอันว่าการเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวางได้เสร็จสิ นแล้ว   
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ท่านนายอ าเภอฉวางซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

นครศรีธรรมราชได้ลงนามแต่งตั งประธานสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวางแล้ว จึงขอ
เชิญปลัดเทศบาลได้อ่านค าสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  แต่งตั งประธานสภา
เทศบาลต าบลปากน  าฉวาง  เพ่ือให้ที่ประชุมได้รับทราบ ส าหรับข้าพเจ้าบัดนี ได้
ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ นแล้วจึงขอเชิญให้ ผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลได้ปฏิบัติ
หนา้ที่ต่อไป  ขอเชิญครับ 
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- ปลัดเทศบำลอ่ำนค ำสั่งแต่งตั งประธำนสภำเทศบำล 

ค ำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ที ่8301/๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั งประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
--------------------------------------------- 

  ด้วยสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง  ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลครั งแรก เมื่อวันที่               
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เลือก นายวิวัฒน์ สุคนธจร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง  เป็นประธานสภาเทศบาล
ต าบลปากน  าฉวาง 

  อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบกับค าสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 8053/๒๕๕๖       
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอ านาจให้นายอ าเภอฉวาง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช จึงแต่งตั งให้ นายวิวัฒน์ สุคนธจร  เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง 

  ทั งนี   ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
นายสกล  จันทรักษ์ 

นายอ าเภอฉวาง  ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

- ในล าดับต่อไปขอเรียนเชิญนายวิวัฒน์ สุคนธจร ประธานสภาเทศบาลต าบล
ปากน  าฉวาง  ได้ท าหน้าที่และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเชิญ
ครับ 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร - เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
ประธานสภาเทศบาล และผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลปากน  าฉวางที่ได้เลือกกระผมให้ท าหน้าที่ประธานสภาเทศบาลต าบล
ปากน  าฉวาง กระผมขอเรียนต่อที่ประชุมด้วยความสัตย์จริงว่าจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดี
ที่สุด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และใคร่ขอฝากเพ่ือนสมาชิกฯ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่   
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของท้องถิ่น  และขับเคลื่อนต าบล
ฉวางไปด้วยกัน 

 - ต่อไปผมขอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
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ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่อง กำรเลือกรองประธำนสภำเทศบำลและเลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบล
ปำกน  ำฉวำง 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร -ส าหรับการเลือกรองประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล  ผมขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล  ซึ่งเป็นเลขานุการสภาชั่วคราว  ได้ชี แจงระเบียบข้อกฎหมาย

เพ่ือให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป  ขอเชิญครับ 

นายสง่าชัย หนูเนียม - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ 
ปลัดเทศบาลเทศบาล และผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 ข้อ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มี
การเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั นก าหนด  ซึ่งกรณีเทศบาลก าหนดให้มีรองประธานสภาเทศบาลได้ 1 
คน  ส าหรับวิธีการเลือกให้ใช้วิธีเลือกประธานสภาเทศบาลตามข้อ 8 โดยอนุโลม   

- ส่ ว น ก า ร เ ลื อ ก เ ล ข า นุ ก า ร ส ภ า เ ท ศ บ า ล นั น   ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 18 ก าหนดให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงาน
หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั น  หรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นนั นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั งนี  ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น   

ข้อ 13 วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาเทศบาล         
น าวิธีการเลือกประธานสภาเทศบาลตามข้อ 8 โดยอนุโลม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ขอบคุณครับ 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร -  ครับ ในล าดับต่อไป ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ที่ 
ประธานสภาเทศบาล ตนเห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง โดย    

การเสนอชื่อต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน และหากมีการเสนอชื่อเพียง 1 ชื่อ     
ให้ถือว่าผู้นั นได้รับเลือก ขอเชิญเสนอได้เลยครับ เชิญ นายสหัส อินทรสุวรรณ์ ครับ 

นายสหัส อินทรสุวรรณ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล  หัวหน้า 
สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการ และผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายสหัส อินทรสุวรรณ์

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง  ขอเสนอให้ นายธีรยุทธ น้อย เป็นรอง
ประธานสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง  ครับ 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร -  ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล -  มีผู้รับรอง.......2.........คน คือ 
  1. นายสุนันท์ บุญมาก สมาชิกสภาเทศบาล 
  2. นายสมศักดิ์ โสมล   สมาชิกสภาเทศบาล 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอผู้อ่ืนอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล มีหรือไม่ครับ 
 เมื่อไม่มี   ให้ถือว่า นายธีรยุทธ น้อย ได้รับเลือกให้ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งรอง

ประธานสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง  เนื่องจากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
เลือกเพียงคนเดียว 
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นายวิวัฒน์ สุคนธจร -ในล าดับต่อไป ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ที่ตน 
ประธานสภาเทศบาล เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง  โดยการเสนอ

ชื่อต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน และหากมีการเสนอชื่อเพียง 1 ชื่อ ให้ถือว่าผู้นั น
ได้รับเลือก ขอเชิญเสนอได้เลยครับ เชิญ คุณสมศักดิ์ โสมล  ครับ 

นายสมศักดิ์ โสมล    - เรียน ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมศักดิ์ โสมล สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลปากน  าฉวาง  ขอเสนอให้ นายสหัส อิทรสุวรรณ์ เป็นเลขานุการสภา
เทศบาลต าบลปากน  าฉวาง  ครับ 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร -  ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล -  มีผู้รับรอง.....2...........คน คือ 
  1. นายสุขทวี จินดารักษ์     สมาชิกสภาเทศบาล 
  2. นายเชี่ยวชาญ ชาตะรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอผู้อ่ืนอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล -  มีไหมครบั 
 - เมื่อไม่มี  ให้ถือว่านายสหัส อินทรสุวรรณ์ ได้รับเลือกให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง

เลขานุการเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง  เนื่องจากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
เลือกเพียงคนเดียว 

ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่องกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรสภำเทศบำล 
  -กำรเลือกคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร -ส าหรับการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผมขอเชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล  ได้ชี แจงระเบียบข้อกฎหมายเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป  ขอเชิญ

ครับ 

นายสง่าชัย  หนูเนียม - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้ที่เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล ทุกท่านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 
103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็น คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็น
แก่หน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี  

    (1)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (2)  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   
    (3)  คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
   ส าหรับการประชุมในระเบียบวาระนี จะก าหนดให้มีการเลือกคณะกรรมการ

การตรวจรายงานการประชุม  ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  โดยวิธีการเลือกให้ด าเนินตามข้อ 107 ซึ่งก าหนดว่า 
วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ใน
กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอต้องมี สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
ส่วนกรณีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  ขอบคุณครับ 
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นายวิวัฒน์ สุคนธจร  -ล าดับแรกกระผมขอน าปรึกษาท่ีประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ด

คน ว่าที่ประชุมนี จะก าหนดให้มีกี่คน เชิญ คุณสหัส อินทรสุวรรณ์ ครับ 

นายสหัส อินทรสุวรรณ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้ทรงเกียรติที่เข้า 
สมาชิกสภาเทศบาล   ร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสหัส อินทรสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล             

ขอเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจ านวน 3 คน ขอบคุณครับ 
 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล -  มีไหมครับ 

- เมื่อไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมจ านวน 3 คน ตามท่ีนายสหัส อินทรสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลปากน  าฉวางเสนอ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ 6 เสียง 

ประธานสภาเทศบาล  - ไม่เห็นชอบมหีรือไม่ครับ 

มติที่ประชุม   -  ไม่เห็นชอบ 5 เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร   - เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวางมีมติเห็นชอบก าหนดให้มีคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล   ตรวจรายงานการประชุมจ านวนสามคน ด้วยคะแนน 6 เสียง 

- ล าดับต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมคนที่ 1 นะครับ  โดยสมาชิกสภาเทศบาลหนึ่งท่านมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่ตน
เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจ านวนหนึ่งคน เชิญ       
คุณเชี่ยวชาญ ชาตะรักษ์ ครับ 

นายเชี่ยวชาญ ชาตะรักษ์  - เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ 
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเชี่ยวชาญ ชาตะรักษ์ สมาชิก

สภาเทศบาล ขอเสนอให้ นายสุขทวี จินดารักษ์  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมครับ 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร -  ขอผู้รับรองครับ 1. นายสหัส อินทรสุวรรณ์ 2. นายสมศักดิ์ โสมล 
ประธานสภาเทศบาล -  ผู้รับรองถูกต้อง 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกบ้างหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล -  มีไหมครับ 

- เมื่อไม่มี  ในการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 ปรากฏว่ามี
การเสนอชื่อ สมาชิกสภาเทศบาลเพียงหนึ่งคน จึงถือว่านายสุขทวี จินดารักษ์    
สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คนที่ 1 
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  - ล าดับต่อไป  เป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 ขอ
เชิญสมาชิกเสนอผู้ ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมโดย
สมาชิกสภาเทศบาลหนึ่ งท่ านมีสิทธิ เสนอชื่ อบุคคลที่ตน เห็นควรให้ เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจ านวนหนึ่งคน เชิญคุณธีรยุทธ น้อย  ครับ 

นายธีรยุทธ น้อย     - เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธีรยุทธ น้อย  สมาชิกสภา

เทศบาล ขอเสนอให้ นายสมศักดิ์ โสมล เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมครับ 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร -  ขอผู้รับรองครับ 1. นายสุขทวี  จินดารักษ์ 2. นายเชี่ยวชาญ  ชาตะรักษ์ 
ประธานสภาเทศบาล -  ผู้รับรองถูกต้อง 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร -  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกบ้างหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล -  มีไหมครับ 

- เมื่อไม่มี  ในการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 ปรากฏว่ามี
การเสนอชื่อ สมาชิกสภาเทศบาลเพียงหนึ่งคน จึงถือว่านายสมศักดิ์ โสมล สมาชิก
สภาเทศบาล เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 

- ล าดับต่อไป  เป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3 ขอเชิญ
สมาชิกเสนอผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมโดยสมาชิก
สภาเทศบาลหนึ่งท่านมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่ตนเห็นควรให้เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมจ านวนหนึ่งคน  เชิญคุณจริยา สุภาคม ครับ 

นางจริยา สุภาคม     - เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ   
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางจริยา สุภาคม  สมาชิกสภา

เทศบาล ขอเสนอให้ นายวัชรินทร์ สุพรรณ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมค่ะ 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร -  ขอผู้รับรองครับ 1. นายวิจิตร ชลวิจิตร  2. นายด ารงศักดิ์  สวนจันทร์ 
ประธานสภาเทศบาล -  ผู้รับรองถูกต้อง 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร -  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกบ้างหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล -  มีไหมครับ เชิญคุณสหัส อินทรสุวรรณ์ ครับ 

นายสหัส อินทรสุวรรณ์  - เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสหัส อินทรสุวรรณ์ สมาชิก

สภาเทศบาล ขอเสนอให้ นายสุนันท์ บุญมาก เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมครับ 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร -  ขอผู้รับรองครับ 1.นายธีรยุทธ น้อย  2. นายเชี่ยวชาญ  ชาตะรักษ์ 
ประธานสภาเทศบาล -  ผู้รับรองถูกตอ้ง 
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นายวิวัฒน์ สุคนธจร -  เมื่อมีผู้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล จ านวนสองราย ก็ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวางทุกท่านลงคะแนน       

โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ขอเชิญให้สมาชิกทุกท่านลงคะแนนครบั 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร จากการนับคะแนนปรากฏว่า นายวัชรินทร์ สุพรรณ ได้คะแนน 4 คะแนน 
ประธานสภาเทศบาล นายสุนันท์ บุญมาก ได้คะแนน 6 คะแนน เป็นอันว่านายสุนันท์ บุญมาก ได้คะแนน

สูงสุด  จึงถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
คนที่ 3 

 
 
นายวิวัฒน์ สุคนธจร -  เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวางมีมติเลือกสมาชิกสภาเทศบาลประกอบด้วย 
ประธานสภาเทศบาล                บุคคลดังต่อไปนี เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 คน คือ 
  1. นายสุขทวี จินดารักษ์    สมาชิกสภาเทศบาล 
  2. นายสมศักดิ์ โสมล     สมาชิกสภาเทศบาล 
   3. นายสุนันท์ บุญมาก     สมาชิกสภาเทศบาล  
 

ระเบียบวำระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวำระท่ี 5.1 เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดสมัยประชุม สมัยสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ. 2556 และสมัย
ประชุมสำมัญสมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. 2557 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร -  เรื่องการพิจารณาก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2556 และสมัย 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2557 

- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 
2552 มาตรา 24 ก าหนดไว้ว่า   “ในปีหนึ่ง ให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัย
ประชุมสามัญครั งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน แต่ถ้าจะขยายออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน    
ข้อ 11 (3) ก าหนดไว้ว่า “ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัย
สามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั นมีก าหนดกี่วัน กับให้
ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน” ข้อ 
21 ก าหนดไว้ว่า “การประชุมสมัยสามัญประจ าปีระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั น วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีของปี
ถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้
น าความในข้อ 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ท าเป็นประกาศ
ของสภาท้องถิ่น พร้อมทั งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” 
- ส าหรับในล าดับแรกขอให้สมาชิกเทศบาลได้ก าหนดวันประชุมสมัยสามัญประจ าปี 
พ.ศ. 2556 ขอเรียนเชิญครับ เชิญคุณสหัส อินทรสุวรรณ์ ครับ 
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นายสหัส อินทรสุวรรณ์  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้า                 
สมาชิกสภาเทศบาล  ส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายสหัส อินทรสุวรรณ์สมาชิกสภาฯ ขอเสนอ 

การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2556 จ านวน 2 สมัย ดังนี ครับ  
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 เริ่มตั งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2556 มีก าหนด 27 วัน 
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 
ธันวาคม 2556 มีก าหนดไม่เกิน 25 วัน 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร  มีใครจะเสนอแตกต่างจากนี  บ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล -  เมื่อไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบก าหนดวันประชุมสมัยสามัญ 

ประจ าปี พ.ศ. 2556 ตามท่ีคุณสหัส อินทรสุวรรณ์ เสนอโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ 6 เสียง 
    -  ไม่เห็นชอบ 5 เสียง 
    -  งดออกเสียง 1 เสียง 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร  - ล าดับต่อไปขอให้สมาชิกเทศบาลได้เสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  
ประธานสภาเทศบาล สมัยแรกประจ าปี 2557 ขอเชิญคุณสหัส อินทรสุวรรณ์ ครับ 

นายสหัส อินทรสุวรรณ์  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล ท่ านสมาชิกสภา เทศบาล และหั วหน้ า                 
สมาชิกสภาเทศบาล  ส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายสหัส อินทรสุวรรณ์ สมาชิกสภาฯ ขอเสนอ 

การก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี 2557 เริ่มตั งแต่วันที่ 6 มกราคม 
2557 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 มีก าหนด 30 วัน ครับ 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร  มีใครจะเสนอแตกต่างจากนี  บ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล -  เมื่อไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบก าหนดวันประชุมสมัยสามัญ 

สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2557 ตามท่ีคุณสหัส อินทรสุวรรณ์ เสนอโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ 6 เสียง 
    -  ไม่เห็นชอบ 5 เสียง 
    -  งดออกเสียง 1 เสียง 

 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร    -  เป็นอันว่าสภาฯเห็นชอบก าหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.  
ประธานสภาเทศบาล  2556 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2557 ดังนี  

1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 เริ่มตั งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2556 มีก าหนด 27 วัน 
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 
ธันวาคม 2556 มีก าหนดไม่เกิน 25 วัน 
3. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี 2557 เริ่มตั งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557 
ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 มีก าหนด 30 วัน 
 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ในระเบียบวาระอ่ืนๆ มีใครจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี ส าหรับวันนี้กระผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ ขอขอบคุณครับ 
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เลิกประชุมเวลำ  11.30 น. 
  

(ลงชื่อ)          สง่าชัย  หนูเนียม  จดรายงานการประชุม 
          (นายสง่าชัย  หนูเนียม) 
                   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวางชั่วคราว              

                  

          จักรวสุ  ภูวสสุมบัติ พิมพ์/ตรวจทาน 
          (นายจักรวสุ  ภูวสุสมบัต)ิ 

    บุคลากร 
 

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ
เทศบำล เมื่อวันที่ 6  เดือน  พฤศจิกำยน .พ.ศ. 2556  

   ลงชื่อ       สุนันท์  บุญมาก      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              ( นายสุนันท์  บุญมาก )   

ลงชื่อ         สุขทวี จินดารักษ์      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               ( นายสุขทวี จินดารักษ์ ) 

ลงชื่อ        สมศักดิ์  โสมล      กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
                ( นายสมศักดิ์  โสมล ) 
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รำยกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ได้มีมติรับรองแล้วในกำรประชุมสภำเทศบำล สมัย  สำมัญ   
สมัยที่  1          ครั งที ่     2 ประจ ำปี พ.ศ.    2556   

เม่ือวันที ่    29      เดือน     พฤศจิกำยน      .พ.ศ.       2556   .เวลำ    13.30   น.  
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 

(ลงชื่อ)   วิวัฒน์ สุคนธจร   
   (....นายวิวัฒน ์สุคนธจร.....) 

                                     ประธานสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง 


