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-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 

สมัยประชุมสำมัญ  สมัยที่  3  ครั งที่  2  ประจ ำปี  ๒๕๕9   
วันที ่ 5  กันยำยน  2559 

เวลำ 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 

---------------------------------- 
 
ผู้มำประชุม 

1. นายวิวัฒน ์   สุคนธจร       ประธานสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
      2. นายสหัส      อินทรสุวรรณ์      รองประธานสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
      3. นายสุขทวี    จินดารักษ์               สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

4. นางจริยา    สุภาคม   สมาชิกสภาเทศบาล  
5. นายวัชรินทร์    สุพรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายวิจิตร    ชลวิจิตร   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายธีรยุทธ  น้อย          สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายสุนันท์    บุญมาก   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายเชี่ยวชาญ   ชาตะรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายด้ารงศักดิ์  สวนจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายสมศักดิ์   โสมล         สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายถาวร    ปรีชารัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล 

 
ผู้ไม่มำประชุม 

 -  
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 1. นายบุญธรรม   รุ่งเรือง   นายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 
 2. นายธราพงษ ์ โสมล   รองนายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 
 3. นายธวชั  ร้าเพย   รองนายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 
 4. นายบัณฑิต  โกด ี  เลขานุการนายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 
      5. นายสง่าชัย    หนูเนียม       ปลัดเทศบาล 
 6. นายจักรวสุ  ภูวสุสมบัติ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม..... 
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เริ่มประชุมเวลำ   13.30 น. 
เรื่องก่อนระเบียบวำระกำรประชุม   
 
นายสุขทวี จินดารักษ์ -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  
เลขานุการสภาเทศบาล ฯ          และผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี เป็นการประชุมสภาเทศบาล

ต้าบลปากน ้าฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2                    
2559                                 ว  12 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมก่อน
การประชุม กระผมขออ่านประกาศอ้าเภอฉวาง เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภา
เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ้าปี พ.ศ. 2559 ดังนี   

     ด้วยประธานสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้ขออนุญาตขยายเวลา 
    ประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ้าปี            
    พ.ศ. 2559 เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  
    งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวาระท่ี 2 และ 3 และเรื่องอ่ืนๆ ให้แล้วเสร็จ นั น 
     ฉะนั น อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 24 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
    เทศบาล พ.ศ. ๒496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับ 
    ค้าสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2906/2558 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558  
    เรื่อง มอบอ้านาจให้นายอ้าเภอเรียกประชุมสภาเทศบาลต้าบลสมัยวิสามัญและ 
    อนุญาตขยายเวลาสมัยประชุมสมัยวิสามัญและสามัญ จึงอนุญาตให้ขยายเวลา 
    ประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ้าปี            
    พ.ศ. 2559 ออกไปอีกไม่เกิน 15 วัน นับตั งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559      
    เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม        
    พ.ศ. ๒๕๕9 ลงชื่อ นายสมพงษ์ มากมณี นายอ้าเภอฉวาง และในล้าดับต่อไป   
    ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเชิญครับ 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -   ครับเชิญนายบุญธรรม  รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท้าหน้าทีจุ่ดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ขอเชิญครับ   
 
นายบุญธรรม  รุ่งเรือง -  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
นายกเทศมนตรีฯ  
 
นายสุขทวี จินดารักษ์ -   ในโอกาสนี ขอเชิญท่านประธานสภา ฯ ได้ด้าเนินการประชุมตามระเบียบ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  วาระการประชุมต่อไป 
 
 
           /ระเบียบ.... 
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ระเบียบวำระท่ี 1   เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
 
    - ไม่มี 

 
 

ระเบียบวำระท่ี 2   รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร  2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  
ประธานสภาเทศบาลฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 ประจ้าปี 2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 

ตามท่ีได้แจกส้าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง สมัยประชุม 
สามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 ประจ้าปี 2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ให้ท่าน
สมาชิกไปแล้วนั น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงบ้าง       
ขอเชิญเสนอครับ  ขอเชิญคุณจริยา สุภาคม ครับ 
 

นางจริยา สุภาคม  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและหัวหน้า 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ส่วนราชการทุกท่าน ดิฉันนางจริยา สุภาคม สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันขอแก้ไขใน
    หน้าที่ 22 บรรทัดแรก ค้าว่า “เรื่องของภัยพายุ” ขอให้ตัดค้าว่า “ภัย” ออกค่ะ 
    และในหน้าที่ 22 บรรทัดที่ 4 ขอให้แก้ไขจากค้าว่า “ซีก” เป็น “เขต” ค่ะ  
    ขอบคุณค่ะ 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร     - ขอบคุณคุณจริยา สุภาคม ครับ ต่อไปขอเชิญคุณด้ารงศักดิ์ สวนจันทร์ ครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ   
 
นายด้ารงศักดิ์ สวนจันทร์  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและหัวหน้า 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายด้ารงศักดิ์ สวนจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล กระผม
    ขอแก้ไขในหน้าที่ 21 ที่กระผมพูดค้าว่า “กระผมคิดว่าถ้าซ่อมเหมือเดิมกี่ครั ง” 
    ค้าว่า “เหมือเดิม” ขอแก้เป็น “เหมือนเดิม” ครับ ขอบคุณครับ 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร     - ขอบคุณคุณด้ารงศักดิ์ สวนจันทร์ ครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข หรือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เปลี่ยนแปลงบ้างอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี กระผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใด 
    เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง สมัยประชุม 
    สามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 ประจ้าปี 2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559        
    โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   -  รับรอง  11 เสียง 
    -  ไม่รับรอง - เสียง 
    - งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 
 
 
 

           /ระเบียบ.... 
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ระเบียบวำระท่ี  3   พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
    งบประมำณ  พ.ศ.  2560 วำระท่ี  2  และวำระท่ี  3 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -  สืบเนื่องจากการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย   
ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ได้มีการรับร่างไปแล้วในการประชุมสภา 
    เทศบาล  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ซึ่งวันนี จะพิจารณาในวาระที่ 2  

และวาระที่ 3 ดังนั น กระผมจึงขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ     
 ไดร้ายงานผลการประชุมคณะกรรมการการแปรญัตติต่อสภา ขอเชิญ               
 คุณธีรยุทธ น้อย ครับ 

 
นายธีรยุทธ น้อย - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และ  
ประธานคณะกรรมการ             ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่สภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  ได้แต่งตั ง  
แปรญัตติฯ   คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2560 นั น กระผม นายธีรยุทธ น้อย ประธานคณะกรรมการ 
    แปรญัตติฯ ขอรายงานการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
    ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่เม่ือวันที่       
    26 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือขอรับค้าร้องแปรญัตติตามวันเวลาที่ก้าหนด
    แล้ว ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางท่านใดขอยื่นค้าแปรญัตติ   

ประกอบคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมพิจารณาเสนอค้าแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. สรุปว่ายืนยันร่างเทศบัญญัติฯ    
เดิม จึงส่งให้ประธานสภาและสมาชิกสภาเพ่ือพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติ   
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วาระท่ี 2   
และวาระท่ี 3 ในการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2   
ประจ้าปีพุทธศักราช 2559 ต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด้าเนินการ

 ประชุมต่อไปครับ 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ในเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติรายงานว่าระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  2559 ไมม่ีสมาชิกสภาท่านใดขอยื่นค้าแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
    ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 มีมติให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม 
    ดังนั นวาระท่ี 2 นี  กระผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบ 
    คงไว้ซึ่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
    ร่างเดิม ให้ผ่านวาระท่ี 2 โปรดยกมือครับ 
 
มตทิี่ประชุม    -  เห็นชอบ 11 เสียง 

- ไม่เห็นชอบ - เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง 
 
      /นายวิวัฒน์.... 
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นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ในการประชุมวาระที่ 3 ซึ่งไม่มีการอภิปราย มีการลงมติอย่างเดียว   
ประธานสภาเทศบาลฯ  กระผมจึงขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ   

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 โปรดยกมือครับ 
 

มตทิี่ประชุม    -  เห็นชอบ 11 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ - เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง 

 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -  เป็นอันว่าร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  พ.ศ.2560 ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางเป็นที่เรียบร้อย 
    ขั นตอนต่อไป กระผมจะได้ส่งร่างเทศบัญญัติฯ นี ไปยังนายอ้าเภอเพ่ือส่งไปยัง      
    ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อไปครับ 

 
ระเบียบวำระท่ี  4    เรื่อง อ่ืนๆ 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร -   สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะน้าเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง  
ประธานสภาเทศบาลฯ ประชาชน ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี ส้าหรับการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ.2559 ในวันนี  ก็ได้เสร็จสิ นไปด้วยดี 
ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเลิก
ประชุมครับ 

 
เลิกประชุม  เวลำ 14.00  น. 

 
 

 ลงชื่อ      สุขทวี จินดารักษ์     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
               ( นายสุขทวี จินดารักษ์ ) 
                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง     
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คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ
เทศบำล เมื่อวันที่   6   เดือน   กันยำยน   พ.ศ. 2559 

   ลงชื่อ      สุนันท์ บุญมาก      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            ( นายสุนันท์ บุญมาก )   
 

ลงชื่อ        สุขทวี จินดารักษ์      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             ( นายสุขทวี จินดารักษ์ ) 
 

ลงชื่อ       สมศักดิ์  โสมล      กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
              ( นายสมศักดิ์  โสมล ) 
 
 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ได้มีมติรับรองแล้วในกำรประชุมสภำเทศบำล สมัย  วิสำมัญ               . 
สมัยที ่   3     ครั งที ่  1   ประจ ำปี พ.ศ.   2559 

เม่ือวันที ่   25     เดือน    พฤศจิกำยน     .พ.ศ.    2559         .เวลำ  13.30     น. 
ณ  ห้องประชมุสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 

(ลงชื่อ)         วิวัฒน์ สุคนธจร       
    ( นายวิวัฒน์ สุคนธจร ) 

                                     ประธานสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
   


