
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลปากน้าํ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป ี 2560 

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60 เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชมุสภาเทศบาลตําบลปากน้าํ 

 
******************** 

 
ผู้มาประชุม 
1. นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล  ประธานสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า  
๒. นายนิวัฒน์ ป่ินอมร   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า   
3. นายตรีรัตน์  ยวนพรัด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า 
4. นายสราวุฒ  รักวงศ์ไทย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า  
5. นางสมพร  พรมขาว   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า  
6. นายอัมพร  เทพพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า 
7. นางสาวกัลยกร ชวชิรานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า 
8. นางสาวสุรีพร  ณ  นคร   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายจักรกฤษณ์ สุขอร่าม   รองประธานสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า 
2. นายสุข ตันโสภณ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า (ลากิจ) 
3. นางสาววาฤดี งามลํายอง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า (ลากิจ) 
4. นายปรีชา พรมเกศ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า (ลากิจ) 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นางวิยะดา  หาญสุราษฎร ์  ปลัดเทศบาลตําบลปากนํ้า 
2. นางภทรธร  นาคช่ืน   หัวฝ่ายปกครอง 
3. นายสุรพล  สรรพกุล   เลขานุการ 
4. นายบุญณรงค์  บุญอารมย์สกุล  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลปากนํ้า 
5. นายสุพจน์  สรรพกุล   รองนายกเทศมนตรีตําบลปากนํ้า 
6. นายบรรลือ  แซ่ตัน   นายกเทศมนตรีตําบลปากนํ้า 
7. นายสุพรรณ์  ชาติไทย   รองนายกเทศมนตรีตําบลปากนํ้า 
8. นางวราภรณ์  สุวรรณรักษ ์  ผู้อํานวยการกองคลัง 
9. นายทนงศักด์ิ  จิตรภักดี  ผู้อํานวยการกองช่าง 
10. นายวิชา  วัฒนาปรีชาเกียรติ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑1. นายสิทธิโชค รัตน์นราทร  นายช่างโยธาชํานาญงาน 
12. นางสาวศศิวิมล ขจรสงเจริญ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
13. นางสาวกิตติมา ดวงแป้น   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  
14. นางสาวทิพวัลย์ รองแก้ว   พนักงานจ้างทั่วไป 
15. นางสาวอิศราภรณ์ กนกนิลุบล  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
16. นายถวิล  คําแหง   ประธานชุมชนพัฒนา – บ้านล่าง  
17. นายอนันต์พงษ์ รักวงศ์ไทย  พนักงานดับเพลิง 
18. นายสาวิทย์   เรืองรัตน์  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 
 

/เริ่มการประชุม... 



- 2 - 
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
 นางสาวกิตติมา  ดวงแป้น  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า  ได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลปากนํ้าเข้าห้องประชุม  เมื่อสมาชิกสภาเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มประชุมสภา
เทศบาลตําบลปากนํ้า สมัยวิสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่ 1 ประจําปี  ๒๕60  
 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล  ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    
ประธานสภาเทศบาล   1.1  ประกาศเทศบาลตําบลปากนํ้า เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม  

ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 – 2564) ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน     
พ.ศ.2560   

   
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา 
 

นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า สมัย 
ประธานสภาเทศบาล   สามัญ สมัยที่ 2  ประจําปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

มีสมาชิกคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ไม่มีให้ถือ ว่าที่ประชุมเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมนะครับ 

 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล  ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 3.1 ญัตติผู้บริหารท้องถิ่น เรื่อง         
ประธานสภาเทศบาล   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
    วาระที่ 1 (รับหลักการ) ขอเชิญนายกช้ีแจงครับ 
     
นายบรรลือ   แซ่ตัน    เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า บัดน้ี ถึงเวลาที่ 
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา  ผู้บริหารเทศบาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี     

ต่อเทศบาล  อีกครั้งหน่ึง ฉะน้ันในโอกาสน้ี ผมในฐานะผู้บริหารเทศบาล จึงขอ
แถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะ     
การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ดังต่อไปน้ี 
1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังน้ี   

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 34,603,087.47 บาท 
  1.1.2 เงินสะสม 22,407,282.24 บาท 

   1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 16,132,063.88  บาท 
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จํานวน 4 โครงการ         

รวม 214,218.00 บาท 
   2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 

  2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น 23,949,744.12 บาท  
                                              /2.2 รายจ่าย...  
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   2.2 รายจ่ายจริง 16,613,269.05 บาท 
  รายรับปีงบประมาณ 2561 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น  30,910,000 บาท 

   1. รายได้จัดเก็บ 2,155,320 บาท 
2 .  รายไ ด้ที่ รั ฐบาล เ ก็บแล้ วจั ดสรร ใ ห้องค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น   
17,100,000 บาท 

 3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11,654,680 บาท 
  รายจ่ายปีงบประมาณ 2560 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น  30,910,000  บาท 
  จ่ายจากงบประมาณ 
  งบกลาง 4,416,725 บาท 
  งบบุคลากร 13,600,680 บาท 
  งบดําเนินการ 6,091,280 บาท 
  งบลงทุน 6,108,315 บาท 
  งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน 673,000 บาท 

ส่วนรายละเอียดงบประมาณตามเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามเอกสารที่ได้แนบให้ทุกท่านแล้ว 

 
นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ ในเมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุมนะครับ เห็นชอบให้รับหลักการร่าง     

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วาระที่ 1 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ เห็นชอบ 8 ท่าน ไม่เห็นชอบไม่มี     
งดออกเสียงไม่มีนะครับ 

 
มติที่ประชุม   เ ห็นชอบให้รับหลักการร่างเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 (วาระที่ 1) 
 
นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 45 กําหนดไว้ว่า ญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย จะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไม่ได้ และเน่ืองจากสภาฯ 
ต้องมีมติกําหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาฯ ที่มิได้เป็นกรรมการแปรญัตติเสนอ
คําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง นับแต่
ที่สภาฯ ได้ มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
อีกทั้งสภาต้องมีมติกําหนดระยะเวลาให้ โดยกําหนดเป็นระยะเวลากี่วัน ต้ังแต่
วันไหนถึงวันไหน และเวลาใดถึงเวลาใดในแต่ละวัน รวมทั้งสถานที่ ที่กรรมการ
แปรญัตติพิจารณา ก่อนอ่ืนขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอผู้ที่ดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 ท่าน นะครับ ขอเชิญท่านที่ 1 ก่อนนะครับ 
เชิญสมาชิกฯ ครับ เลือกทีละคนครับ 

 
นายตรีรัตน์  ยวนพรัด   ผมนายตรีรัตน์  ยวนพรัด สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   นางสาวกัลยกร  ชิรานนท์ ครับ    

 
/นายธราธร... 
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นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ     
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางสาวสุรีพร  ณ  นคร   ดิฉันนางสาวสุรีพร  ณ นคร ขอรับรองค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
นายอัมพร เทพพิทักษ์   ผมนายอัมพร  เทพพิทักษ์ ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล   ก็ได้คณะกรรมการคนที่ 1 นะครับ ต่อไปคณะกรรมการท่านที่ 2 ครับ       
ประธานสภาเทศบาล   เชิญครับ     
 
นายอัมพร เทพพิทักษ์   ผมขอเสนอนางสาวสุรีพร  ณ นคร ครับ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ     
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายตรีรัตน์  ยวนพรัด   ผมนายตรีรัตน์  ยวนพรัด ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
นายนิวัฒน์ ปิ่นอมร  ผนนายนิวัฒน์  ป่ินอมร ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล  ก็ได้คณะกรรมการท่านที่ 2 แลว้นะครับ ต่อไปท่านที่ 3 เชิญครับ       
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายตรีรัตน์  ยวนพรัด   ผมนายตรีรัตน์  ยวนพรัด ขอเสนอ นางสมพร  พรมขาว ครับ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
 
นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ     
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสราวุฒ  รักวงศ์ไทย  ผมนายสราวุฒ  รักวงศ์ไทย ขอรับรองครับ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
นางสาวสุรีพร  ณ  นคร   ดิฉันนางสาวสุรีพร  ณ นคร ขอรับรองค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

/นายธราธร... 
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นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล  ก็ได้คณะกรรมการ 3 ท่าน ที่สมาชิกสภาเสนอ ก็ให้คณะกรรมการกําหนดวัน  



ประธานสภาเทศบาล  เวลา สถานที่ให้สมาชิกทราบ เชิญครับ 
 

นางสาวกัลยกร  ชวชิรานนท์  ดิฉันนางสาวกัลยกร  ชวชิรานนท์ ขอเสนอวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ต้ังแต่เวลา 11.00 - 19.00 น. และวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2560 
    ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลปากนํ้า(ช้ัน 3)  
 

นายตรีรัตน์  ยวนพรัด   ผมนายตรีรัตน์  ยวนพรัด ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

นายสราวุฒ  รักวงศ์ไทย  ผมนายสราวุฒ  รักวงศ์ไทย ขอรับรองครับ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล  คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้กําหนดวัน เวลา และสถานที่ให้สมาชิกได้รับทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ 
 
นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล 3.2 ญัตติผู้บริหารท้องถิ่น เรื่องรื้อถอนโครงหลังคาเหล็กและกระเบ้ืองมุง 
ประธานสภาเทศบาล   หลังคาอาคารโรงจอดรถด้านหลังอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลปากนํ้า       

ขอเชิญนายกช้ีแจงครับ 
  

นายบรรลือ   แซ่ตัน   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ รื้อถอนโครงหลังคาเหล็กและกระเบ้ืองมุงหลังคาอาคาร 
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา โรงจอดรถด้านหลังอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลปากนํ้า โดยมีหลักการและ

เหตุผลดังน้ี 
              หลักการ 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)       
พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 3 – 5) พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 6) ฑ.ศ.2543 (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 หมวด 4 ข้อ 157 
“การต่อเติม ดัดแปลง หรือรื้อถอนส่วนใดส่วนหน่ึงในพัสดุของหน่วย         
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประเภทอาคาร หรือส่วนประกอบ ซึ่งเป็นส่วน
เล็กน้อย เพ่ือประโยชน์แห่งความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกัน
อัคคี ภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม การผังเมือง           
การสถาปัตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร ให้หัวหน้า    
ฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ” 

             เหตุผล 
 ตามที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560      
งานไฟฟ้าถนน งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่างๆ ต้ังไว้ 417570 
บาท เพ่ือก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ด้านหลังสํานักงานเทศบาล
ตําบลปากนํ้า ซึ่งที่ผ่านมาทางเทศบาลตําบลปากนํ้าได้ดําเนินการออกแบบ เป็น
รูปแบบก่อสร้างที่ต้องก่อสร้างคลุมพ้ืนที่ลานช่องว่าง ระหว่างอาคารโรงจอดรถ
กับอาคารสํานักงาน โดยรูปแบบที่ขอแก้ไขจะทําการก่อสร้างให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ใช้สอย รวมเป็นผืนเดียวกันกับโรงจอดรถเดิมและได้ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ 

 

/ให้เกิด.... 
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ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลในการรื้อถอนโครง
หลังคาเหล็กและกระเบ้ืองมุงหลังคาอาคารโรงจอดรถด้านหลังอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลปากนํ้า เพ่ือ ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ด้านหลัง
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลปากนํ้า ตามรูปแบบใหม่ที่ขอแก้ไขมาใน     
คราวเดียวกันน้ี จึงเรียนมาเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาฯ 

  
นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล ตามท่ีท่านายกฯ เสนอ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ เห็นชอบ 

8 ท่าน ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่มีนะครับ  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล 3.3 ญัตติผู้บริหารท้องถิ่น เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบแปลนก่อสร้าง  
ประธานสภาเทศบาล งานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ด้านหลังอาคารสํานักงาน

เทศบาลตําบลปากนํ้า ขอเชิญนายกช้ีแจงครับ 
 
นายบรรลือ   แซ่ตัน   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบแปลนก่อสร้าง งานโครงการ 
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ด้านหลังสํานักงานเทศบาลตําบลปากนํ้า 

โดยมีหลักการและเหตุผลดังน้ี 
             หลักการ 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 กําหนดว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ขิงสภาท้องถิ่น” 

            เหตุผล 
ตามที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560      
งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุนค่าที่ ดินและสิ่ ง ก่อสร้าง  อาคารต่างๆ  ต้ั ง ไ ว้    
417,570 บาท เพ่ือก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ด้านหลัง
สํานักงานเทศบาลตําบลปากนํ้า ซึ่งที่ผ่านมาทางเทศบาลตําบลปากนํ้า         
ได้ดําเนินการออกแบบ เป็นรูปแบบก่อสร้างที่ต้องก่อสร้างคลุมพ้ืนช่องว่าง
เฉพาะลานเอนกประสงค์ ระหว่างโรงจอดรถกับอาคารสํานักงาน และรูปแบบ
ก่อสร้างมีฐานรากที่มีการออกแบบเป็นฐานรากมีเสาเข็มรับนํ้าหนัก ซึ่งในรูป
แบบเดิมน้ีจะมีปัญหาเก่ียวกับเรื่องการตอกเสาเข็มในบริเวณพ้ืนที่คับแคบ   
และเรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้าง ประกอบกับรูปแบบเดิม การออกแบบ
หลังคาไม่เป็นผืนเดียวกับโรงจอดรถ ทําให้การระบายนํ้าฝนระบายลงในลาน
เดิม แต่ในรูปแบบใหม่ ได้ออกแบบเป็นหลังคาผืนเดียวกัน สามารถระบาย
นํ้าฝนคลุมทั้งพ้ืนที่ทั้งหมดได้ ฉะน้ันเพ่ือให้ได้ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จึงขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รูปแบบแปลนก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ 
 

       /ด้านหลัง... 
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    ด้านหลังสํานักงานเทศบาลตําบลปากนํ้า ในวงเงิน 417,570 บาท ซึ่งเท่ากับ 
      วงเงินงบประมาณเดิมที่ต้ังไว้ จึงเรียนมาเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาฯ 

 
นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล ตามท่ีท่านายกฯ เสนอ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอัมพร เทพพิทักษ์   พอดีจะขอสอบถามว่า ที่มุงรองรับหลังคา มีตัวรองนํ้าหรือไม่ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกลู  เชิญนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายบรรลือ   แซ่ตัน   มอบให้กองช่างช้ีแจงครับ 
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา 
 
นายทนงศักดิ์  จิตรภักดี  กราบเรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร 
ผู้อํานวยการกองช่าง  ขอเรียนช้ีแจงว่ารูปแบบที่ได้ออกแบบไว้ใหม่ ด้านที่ชิดกับตัวอาคารหลังเดิม    

คือชนติด กันและ ด้านข้ า งจะ ชิด เขตแดน  แ ต่ ไม่ ไ ด้ออกแบบราง นํ้ า           
เพราะงบประมาณได้นําไปลงในตัวที่เป็นยอดเดิมพอดี ตัวหลังคาเดิมไม่ได้     
ทําการรื้อถอน ทีน้ีพอคํานวณใหม่ หลังคาจะคลุมหลังเก่าไปด้วย ยอดเงินเลย
ลงตัวพอดี เพราะมีปัญหาเรื่องนํ้า ตงชายคาในอนาคตจะให้ปรับปรุงต่อเติม   
ในงานต่อเติมได้ครับ แต่ว่ายอดเงินตรงน้ี เพ่ือไม่ให้ไปรบกวนยอดเงินส่วนอ่ืน 
จึงขอให้คงยอดเดิมไว้ให้คงเดิม ขอเรียนช้ีแจงครับ 

 
นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ เห็นชอบ 8 ท่าน        

ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่มีนะครับ  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ   
 

นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล ต่อไประเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายกครับ 
 
นายบรรลือ   แซ่ตัน   สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านวันน้ีเทศบาลจะให้กองช่างช้ีแจงเรื่องโป๊ะ 
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา ตอนน้ีเราดําเนินการไปถึงไหนแล้ว ถ้าตอนน้ีทางจังหวัดเขาไม่เห็นด้วย ทาง

เทศบาลฯ คิดว่าจะเอาเข้าสภาครั้งต่อไปเพ่ือจ่ายขาด ถ้าได้งบของจังหวัด ทาง
เทศบาลฯ จะไม่ใช้งบของทางเทศบาลฯ เอง ขอให้ฝ่ายกองช่างช่วยช้ีแจงครับ 

 
นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล  เชิญกองช่างครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

/นายอัมพร... 
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นายอัมพร เทพพิทักษ์   ชาวบ้านฝั่งเกาะคณฑี ชาวบ้านฝากเรื่องสะพานตาทองด้วยนะครับ 



สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
นายทนงศักดิ์  จิตรภักดี  กราบเรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะผู้บริหาร 
ผู้อํานวยการกองช่าง ผมผู้อํานวยการกองช่าง ขอเรียนชีแจงเรื่องโป๊ะ ตอนน้ีทางเทศบาลฯ ได้ขอช่วย

ให้ทางเอกชนออกแบบให้ มีวิศวกรรับรองที่ถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว 
แต่ในส่วนของประมาณราคา ตอนที่ยังไม่ครบถ้วน ตอนที่ยังไม่ครบถ้วน เดิมคือ
แผนพัฒนาจังหวัด ของเรามีรายงานโป๊ะอยู่ ทีน้ีทางเจ้าท่าเป็นผู้ของบประมาณ 
แต่ไปๆมาๆ เจ้าท่ารับเป็นเจ้าภาพและอ้างว่าเป็นระเบียบของทางเจ้าท่าเอง  
ไม่สามารถของบประมาณอ่ืนได้ เมื่อทางท่านผู้ ว่าอยากจะนําเงินที่ ต้ังไว้        
ในที่จังหวัดมีพร้อมอยู่แล้ว แต่ปรากฏว่าเจ้าท่าเป็นเจ้าภาพโดยเง่ือนไขของเขา
ตามระเบียบ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วท่านนายกฯ และผม ไปพบนายอําเภอฯ ว่าให้
ช่วยรับเป็นเจ้าภาพให้หน่อย เพราะทางจังหวัดเขากําหนดมาว่า ระเบียบของ
การใช้เงิน ยุทธศาสตร์ต้องเป็นส่วนของภูมิภาคถึงจะทําตรงน้ีได้ ท่าน
นายอําเภอฯตอบว่า ถ้าเจ้าท่าเหมาเป็นกรรมการร่วมทุกส่วน ท่านจะจัดทําให้ 
แต่ติดขัดเร่ืองบุคลากร เพราะว่าโป๊ะเป็นอาคารสาธารณะ ซึ่งจะต้องใช้
ผู้ชํานาญการเฉพาะทางที่จะดําเนินการตรงนี้ เลยตอบรับแบบมีเง่ือนไข คือถ้า
ประสานกับเจ้าท่าและเจ้าท่าส่งคนมาเป็นกรรมการชุด คือ กรรมการตรวจการ
จ้าง ช่างคุมงาน และกําหนดราคากลาง ท่านนายอําเภอจะยินดีให้ เพราะว่า
เบ้ืองต้น คือคลังของอําเภอ ติดภารกิจลาคลอด จึงทําให้เรื่องการจัดการภายใน
มีปัญหาทีน้ีท่านนายอําเภอฯ จะเรียนท่านผู้ว่าฯ ให้ คือจะให้เจรจากับทาง   
เจ้าท่าว่าจะลงเอยตรงน้ีหรือไม่ แต่ถ้าหากตรงนี้มีปัญหา โดยไม่รับเง่ือนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น ถ้ามีปัญหาเยอะ ช้าเกินไป ในรูปแบบเราพร้อม ท่านนายกฯ ก็จะหาเงิน
สะสมที่เป็นขั้นตอนสุดท้าย แต่เราก็หวังไว้ว่า เงินของจังหวัดก็จะได้อยู่แล้ว แต่
หากเจ้าภาพไม่ได้ เราจะเป็นเองก็ไม่ได้ คือวงเงินประมาณบวกลบสามล้าน        
เราก็เสียดาย ถ้าด้ินตรงน้ีได้ก็ไม่ต้องจ่ายเงินเอง ก็ขอช้ีแจงว่า รูปแบบเสร็จแล้ว 
จะหาเจ้าภาพแล้วเอาเงินจังหวัด เจ้าภาพต้องเป็นอําเภอ ถ้าไม่ได้อําเภอ เจ้าท่า
ก็ไม่เอา ท่านนายกก็วางแผนที่จะจ่ายเงินสะสมครับ 

 
นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช้ีแจงหรือไม่ครับ เชิญนายตรีรัตน์  ยวนพรัด ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายตรีรัตน์  ยวนพรัด   ฝากท่านประธานสภาไปยังนายกครับ ผมไม่เห็นด้วย แต่ผมคิดว่ามันวุ่นวาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เกินไป ทําไมเราต้องยืมจมูกคนอ่ืนหายใจ เราทําเองก็ได้ มันย่ิงช้า ย่ิงมากเรื่อง

มากความ ผมว่าจ่ายขาดดีกว่า ผมไม่รู้ว่าต้องรออีกประมาณเท่าไหร่คําน้ีก็รอมา
ต้ังนานแล้ว ต้องรอนายอําเภอฯ รอผู้ว่าฯ รอเจ้าท่า เราก็มีความสามารถทําได้ 
เป็นหน้าตาของบ้านเรา ไม่ต้องไปรอใคร ถ้าทําได้ทําเลย คนมาใช้กันเยอะ 
ชาวบ้านก็ใช้คนอ่ืนก็ใช้ มันใช้ทุกส่วนและลงเรือลําบาก ใครเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย แล้วแต่นะครับ 

 
นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะให้นายกนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายอัมพร  เทพพิทักษ์ ครับ 

/นายอัมพร... 
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นายอัมพร เทพพิทักษ์   ทางที่ว่าผู้อํานวยการกองช่างพูด คือถ้ามันรอ มันจะรอนานหรือไม่ ขอสอบ 



สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ถามหน่อยครับ 
 
นายทนงศักดิ์  จิตรภักดี  งบประมาณคือ ถ้าหาเจ้าภาพได้ ก็ไม่นานในส่วนตรงนี้ เพราะว่างบพัฒนา       
ผู้อํานวยการกองช่าง  จังหวัดจะเริ่มงบประมาณ 2561 ก็จะจัดการได้เลย แต่ว่าปัญหา ติดอยู่ 

เจ้าภาพน่ีแหละที่จะต้องรอ อยู่ที่ท่านนายกกับสภาเทศบาล ผมไม่ติดขัดครับ 
 
นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถา้ไม่มี ผมจะให้นายกช้ีแจง เชิญนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายบรรลือ   แซ่ตัน   ผมคิดว่าถ้าเรารอระหว่างก่อนที่จะประชุมคร้ังหน้า ถ้ายังไม่ได้คําตอบจาก 
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา จังหวัด เราจะนําเข้าสภาเพ่ือจ่ายขาดครับ แล้วทางสภาเห็นชอบหรือไม่ครับ 

เราจะนําเข้าสภาคร้ังต่อไป เพ่ือจ่ายขาด 
 
นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล ผมขอช้ีแจงเพ่ิมเติม ในส่วนของกองช่างช้ีแจงกับส่วนของผู้บริหาร ผมเข้าใจ 
ประธานสภาเทศบาล  เพราะผมคุยกับนายตรีรัตน์ ยวนพรัด มาตลอด เพราะผมได้ไปเห็นความ

เดือดร้อน การสัญจรต่อการดํารงชีวิตในชุมชน ให้ท่านกับสมาชิกสภาคุยกัน   
ให้รู้เรื่อง แล้วก็ช้ีแจงให้มีรูปแบบแปลน แต่ละคร้ังการจัดโครงการจะต้องมีแบบ
ให้ชัดเจนจะได้ไม่มีปัญหา ปรึกษากันว่า แปลนอย่างน้ี จะมีปัญหาหรือไม่ 
เพราะแต่ละคร้ัง ต้ังแต่สมัยชุดที่แล้ว ผมก็เคยเสนอ เรียกรองนายกไปดู     
ความเป็นจริงของสถานที่ว่าถ้าเราทําแล้วจะเกิดปัญหาตามมา เรามีเงินจํานวน
จํากัด การแก้ไขจะล่าช้า เพราะทําแต่ละคร้ังต้องใช้เวลาต้องทําให้ดี อยากให้
ผู้บริหาร สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม พอเข้ามาในสภาแล้วจะมีปัญหา เพราะเป็น
ความเดือดร้อนของชาวบ้านมาต้ังนานแล้ว และผมก็ไม่ได้ว่า ผมเห็นด้วยอยู่
แล้ว แต่ท่านจะเอาเงินส่วนไหน ผมไม่รู้ แต่อยากให้มีการปรึกษาวางแผนงาน
ให้รอบคอบ ท่านจะต้องไปดูว่าโป๊ะเวลานํ้าลง ความแห้งของนํ้าทะเลช่วงไหน 
มันจะเป็นอย่างไร ถ้าท่านไม่ทําแบบครั้งที่ผ่านมาเห็นหรือไม่ มันมีปัญหา     
เสียงบไปเยอะ และถามว่าสุดท้ายเราต้องมาแก้ไขเสียเวลา มันมีผลกระทบต่อ
คนที่เขาสัญจรไป – มา คนแก่คนเฒ่าเด็กไปโรงเรียน ผมถึงช้ีแจงให้ท่านฟังว่า
แต่ละโครงการผมเห็นด้วย แต่ให้ท่านไปศึกษาพ้ืนที่และวางแผนแนวทางให้มัน
ชัดเจน ไม่อย่างน้ันมีปัญหายืดเย้ือแน่นอน ถ้าจะทําโครงการ แต่ไม่ไปดูพ้ืนที่  
ผมคิดให้เลยว่าจะมีปัญหา เพราะสมาชิกสภาเขารู้ดี ว่าความแห้งของนํ้ามัน
เป็นอย่างไร ช่วงเวลานํ้าแห้งสุดๆ พ้ืนที่ดินตรงน้ันมันห่าง งบประมาณน้อย  
เงินสามล้าน ถ้าทําแล้วมีปัญหา ปัญหามันก็จะตกที่ชาวบ้าน ทีน้ีชาวบ้าน     
จะถามสมาชิกสภาว่าทําไมไปทําอย่างน้ี สมาชิกสภาก็จะมาเสนอกับผู้บริหาร 
เพราะว่าสมาชิกสภาไม่มีสิทธิกําจัดวงเงิน แต่ผู้บริหารมีสิทธิและผมจึงขอช้ีแจง
เพียงเท่าน้ี 

 
นายบรรลือ   แซ่ตัน   ทางเทศบาลขอช้ีแจง การทําโป๊ะที่เราจะยื่นออกนอกเท่าไหร่ กว้างเท่าไหร่ 
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา ลึกเท่าไหร่ ยาวเท่าไหร่ ที่จะออกไป อยู่ที่เจ้าท่าอนุญาตให้เรา ที่ว่ามันได้ช้า 
 

/เพราะทางเทศบาล... 
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   เพราะทางเทศบาลฯ ได้ทําหนังสือไป 3 รอบ ผลสุดท้าย เจ้าท่าไม่เห็นด้วย ก็ตี
กลับไปตีกลับมา 3 – 4 ครัง้ ครั้งน้ีเป็นครั้งที่ 4 เรียบร้อยแล้วก็จะให้ทางฝ่าย
กองช่างช้ีแจงเรื่องโครงการเรื่องโป๊ะของท่าเรือ  

 
นายทนงศักดิ์  จิตรภักดี  กราบเรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะผู้บริหาร 
ผู้อํานวยการกองช่าง  ขอเรียนช้ีแจงเรื่องรูปแบบโป๊ะครับ หลังจากที่ของเดิมได้ออกแบบไว้ที่ 6x12 

เมตร ซึ่งทอดยาวลงไปทะเล รูปแบบน้ี คือ ไม่ได้รับอนุญาต ก็คือจบไป ทีน้ีได้
ออกแบบใหม่ ซึ่งรอบแรกออกแบบยื่นลงไปจากขอบปูน ออกไป 4 เมตร โดย
ผ่าและเข้ามาทางระเบียงทางเข้าห้องนํ้า ผ่าระเบียง 1 ช่อง ปรากฏว่ากด    
ชานพักลงไปนิดหน่ึง คือถูกแก้ไขอีก ชานพักจมนํ้า จากพ้ืนระเบียงอาคารเดิมที่
เป็นปูน ทําคอนกรีตย่ืนลงไปและวนลงไปทางด้านที่โป๊ะเดิมอยู่ ได้ขอย่ืนไปอีก
เป็น 5 เมตร จากขอบปูน ตัวโป๊ะริมด้านชิดทะเลสุดและจะมีสะพานปรับระดับ 
11 เมตร เพราะว่าสโลปไม่ได้เลยต้องย่ืนออกไป ผมไปต่อรองได้อีก 1 เมตร 
เดิมเขาได้กําหนดไว้ 4 เมตร ได้ทําการแก้หลายรอบ แบบนี้ทําการแก้ไข ตอน
ที่มาสํารวจกับท่านที่ปรึกษาตอนน้ันผมไม่อยู่ ต่อรองกันได้ 4 เมตร แต่พอ
รูปแบบฟิกจนมีปัญหา เขาเลยกดชานพักลงเพ่ือจะรับกดชานพัก พอสุดท้าย
แล้วมาดูใหม่ ชานพักนํ้าท่วมจึงทําการแก้ไขอีก  

 
นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล ผมขอเสนออย่างน้ี เพราะไม่อยากให้มันมีปัญหา ส่วนตัวผมเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  อยู่แล้ว ก็ต้องการมานานเหมือนกัน แต่ว่า ผมอยากให้ผู้บริหารได้คุยกับสมาชิก

และไปดูพ้ืนที่ และเมื่อสักครู่นายกบอกว่า เจ้าท่าเขามาดู ผมก็อยากจะให้เจ้า
ท่าเข้ามาดูความเป็นจริง ว่าสถานที่เราจะสร้างจริงๆ แล้ววิศวกรเขาจบมาเขา
อยู่ในห้องทํางาน แต่เขาไม่ได้ไปดูพ้ืนที่ของแต่ละแห่งว่ามันเป็นแบบไหน ทีน้ี
พอเราสร้างก็ดี ถ้าไม่ดีมันจะตกท่ีผู้บริหารเพราะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่
รับผิดชอบในเขตเทศบาลตําบลปากนํ้า ผมถือว่าน่ีเป็นประโยชน์ของชาวบ้าน
และเป็นเงินภาษีที่เขาเสียให้กับทางเทศบาลตําบลปากนํ้า แต่ผมอยากให้ท่าน
คุยกันสักนิดเพ่ือที่จะได้ไม่มีปัญหา และผมอยากทราบว่า เจ้าท่าได้มาดูความ
เป็นจริง สภาพแวดล้อมพ้ืนหรือไม่ เพราะว่าแต่ละพ้ืนที่มันไม่เหมือนกัน เขาจะ
เอาสูตรของเขาเลยไม่ได้ อย่างที่สะพานปลา นางสาวกัลยกร ชวชิรานนท์    
เขารู้  อย่างนายนิวัฒน์  ป่ินอมร เขาก็รู้ ผมจึงช้ีแจงให้ฟัง ทําให้ชัดเจนเพราะ
มันจะได้ไม่มีปัญหา  ผมเห็นชอบอยู่แล้ว เชิญนายตรีรัตน์  ยวนพรัด 

 
นายตรีรัตน์  ยวนพรัด   ผมขอเสริมต่อจากท่านประธาน ภายในสภาแห่งน้ีทุกคนก็อยากให้เสร็จ ผมว่า 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เชิญเจ้าท่ามาดูด้วยกัน เอาให้เสร็จทีเดียวเลยว่าจะเอาแบบไหน 
 
นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล เชิญกองช่างครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายทนงศักดิ์  จิตรภักดี  ขอเรียนช้ีแจงอีกคร้ัง คือรูปแบบที่เราคิดกันตัวใหม่น้ี ได้คิดร่วมกันกับเจ้าท่า 
ผู้อํานวยการกองช่าง  เพราะผมไม่ได้ออกแบบคนเดียว คือทุกขั้นตอนที่คิดใหม่อยู่ในส่วนร่วมของเจ้า

ท่าร่วมด้วยในข้อคิด ซึ่งถ้าเราสรุปรูปแบบน้ีก็คอืคิดว่าน่าจะจบในเบ้ืองต้น 
 

/ในการอนุญาต... 
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   ในการอนุญาตของเขา แต่ว่าขั้นตอนการอนุญาต ผมตกรายงานไป ขั้นตอนการ
อนุญาตมีอยู่ 2 ขยัก คือ ขยักแรก ต้องส่งไปที่คณะกรรมการจังหวัด 1 แห่ง
หลังจากได้รับคําตอบว่าอนุญาตให้สร้างได้ ใบมันต้องแนบเพ่ือขออนุญาตที่  
เจ้าท่าอีกครั้งหน่ึง ซึ่งขั้นตอนน้ี การรวบรัด ท่านนายกเราทําไปพร้อมกันทั้ง   
2 ที่ พร้อมๆกัน นายกได้เซ็นเสนอไปแล้ว คุณแทนไท เจ้าท่าเขาได้รับไปแล้ว 
แต่จังหวัดต้องรอรอบในการประชุมของจังหวัด ซึ่งขอเรียนตรงน้ี เพราะนายก
จะให้เข้าสภารอบหน้าแล้ว  

 
นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล ผมว่าเอาให้มันชัดเจน ในเมื่อเจ้าหน้าที่กอง สื่อสารชัดเจน ผมก็ไม่มีปัญหา 
ประธานสภาเทศบาล เพราะว่าเดือนหน้าเราประชุมสามัญประจําปี ว่าจะเอาเข้าเที่ยวหน้าทันหรือไม่  

เชิญปลัดครับ 
 
นางวิยะดา หาญสุราษฎร์  ในส่วนที่ว่า เราจะจ่ายหรือว่าอะไร จะต้องผ่านคณะกรรมการสิ่งล่วงล้ําลํานํ้า 
ปลัดเทศบาลตําบลปากน้ํา  ระดับจังหวัดอีกคร้ังหน่ึง 
 
นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล น่ันแหละครับผมถึงถามถ้าประชุมสมัยสามัญครั้งหน้าจะทันหรือไม่มันอยู่ที่ 
ประธานสภาเทศบาล   เจ้าหน้าที่แล้ว ถ้าทันก็เข้าที่ประชุมสภาครั้งหน้า 
 
นางวิยะดา หาญสุราษฎร์  ทางเทศบาลได้เร่งรัด ได้คุยกับผู้อํานวยการของเจ้าท่า ตัวแทนของหน่วยงาน 
ปลัดเทศบาลตําบลปากน้ํา  อ่ืนแล้วค่ะ 
 
นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล ผมขอเป็นตัวแทนสมาชิก ถ้าท่านไปดําเนินงานติดต่อทางราชการในส่วนที่ 
ประธานสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องแต่ละหน่วยงาน ถ้าเขาให้คําตอบ ท่านค่อยมาคุยกับผม 

และผมจะได้บอกกับสมาชิก ถ้าทันก็นําเข้าสภาสมัยหน้า ถ้าไม่ทัน ค่อยว่ากัน 
เพราะว่าในการติดต่อทางราชการมันอยู่ที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาล สมาชิกสภา        
เป็นผู้พิจารณา ญัตติผู้บริหาร สมาชิกสภาเป็นคนพิจารณา ประธานเป็นคน   
ลงมติ ท่านก็ไปดําเนินการในส่วนของท่านพอเรียบร้อยก็มาบอกผม ได้บอก    
ที่ประชุมให้ ถ้าท่านบอกว่าต้องไปติดต่อก่อน มันไม่ใช่ สมาชิกสภาเขาพร้อมอยู่
แล้ว แต่ว่า ท่านจะต้องไปดําเนินการให้เสร็จตามที่ผมพูด ผมไม่ได้ว่าไม่เห็นด้วย 
แต่ผมช้ีแจงให้ท่านฟัง ขอมีส่วนร่วมกับตรงน้ีว่าท่านทํารอบน้ี ท่านทําให้
รอบคอบ สมาชิกสภาพร้อมอยู่แล้ว เพราะเขาถือว่าพ้ืนที่ชาวบ้านเขาเสียภาษี 
ทุกท่านก็อยากมี แต่ผมอยากจะให้ผ่านทีเดียว ผมถึงให้ท่านไปคุยกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องให้เสร็จเรียบร้อยและมาเสนอกับผมจะได้เปิดประชุมให้ท่านครับ 

 
นายตรีรัตน์  ยวนพรัด   ขอให้ท่านปลัดไปติดต่อให้เรียบร้อย เชิญอะไรตรงไหน ให้ท่านไปจัดการได้เลย  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ภายใน 5 – 10 วัน ก็ดีนะครับ 
 
 

/นายธราธร... 
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นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล เพราะว่าครั้งที่ 2 คงไม่ทัน แล้วถ้าหากไม่ทัน ผมจะเปิดวิสามัญให้ เพราะว่า 
ประธานสภาเทศบาล  เ ดือนสิ งหาคมไม่ทัน  ไปเ ดือนกันยายน  เ ดือนตุลาคม  ผมว่าไม่ เ กิน           

เดือนพฤศจิกายนแน่ ท่านไปทําให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ส่วนของสภาเทศบาล



เป็นหน้าที่ของผมและสมาชิกสภา ผมจะจัดการให้ท่านทําให้ชัดเจน ผมก็ช้ีแจง
เท่าน้ี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญนายกครับ 

 
นายบรรลือ   แซ่ตัน   ขอช้ีแจงสะพานบ้านตาทอง ประกาศไป 2 ครั้งแล้ว ไม่มีผู้รับเหมา คือช้ีแจง   
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา ให้ทราบเท่าน้ีนะครับ 
 
นายธราธร   เดชพิพัฒน์ธนกูล ปิดประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

 (ลงช่ือ)                                               ผูจ้ดรายงานการประชุม 
                        (นายอนันต์พงษ์   รักวงศ์ไทย) 
 
 
             (ลงช่ือ)                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                         (นางสาวกิตติมา   ดวงแป้น) 
 

 
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า ได้ทําการตรวจสอบรายงานการประชุมสภา

เทศบาลตําบลปากนํ้าฉบับน้ีแล้ว  เห็นว่าถูกต้องตรงตามกับความเป็นจริง   จึงได้ลงลายมือช่ือ 
 
 
 (ลงช่ือ)               ประธานกรรมการ 

     (นางสาวกัลยกร  ชวชิรานนท์)  
 
 
 (ลงช่ือ)                   กรรมการ 

             (นายตรีรัตน์   ยวนพรัด)  
 
 
 (ลงช่ือ)           กรรมการ 

        (นายอัมพร  เทพพิทักษ์) 
 
 


