
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลปากน้าํ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครัง้ที่ 2  ประจําปี  2560 

วันพุธที่  1๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕60  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตําบลปากน้าํ 

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

 
ผู้มาประชุม 
1. นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล  ประธานสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า  
๒. นายนิวัฒน์ ป่ินอมร   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า 
๓. นางสาววาฤดี  งามลํายอง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า 
4. นายอัมพร  เทพพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า 
5. นางสาวกัลยกร ชวชิรานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า 
6. นางสาวสุรีพร ณ  นคร   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า 
๗. นายปรีชา  พรมเกศ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า   
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายจักร์กฤษณ์ สุขอร่าม   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า  (ลากิจ) 
๒. นายตรีรัตน์  ยวนพรัด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า  (ลากิจ) 
๓. นายสุข  ตันโสภณ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า  (ลากิจ) 
๔. นายสราวุฒ  รักวงศ์ไทย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า  (ลากิจ) 
๕. นางสมพร  พรมขาว   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า   
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นางสาวกิตติมา   ดวงแป้น    หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  
2. นายบรรลือ  แซ่ตัน   นายกเทศมนตรีตําบลปากนํ้า 
๓. นายสุพรรณ์  ชาติไทย   รองนายกเทศมนตรีตําบลปากนํ้า 
๔. นายบุญณรงค์  บุญอารมย์สกุล  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลปากนํ้า 
5. นายเต็กสุ่น  สุขสันติกมล  ประธานชุมชน หมู่ ๑ 
๖. นายสุรพล  สรรพกุล   เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลปากนํ้า 
๗. นางวราภรณ์  สุวรรณรักษ ์  ผู้อํานวยการกองคลัง 
๘. นายสิทธิโชค  รัตน์นราทร  ช่างโยธาชํานาญงาน 
๙. นางสาวยินดี  อินทร์ทองคํา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๐. นางสาวศศิวิมล ขจรสงเจริญ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 

/เริ่มการประชุม… 
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เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
 นางสาวกิตติมา  ดวงแป้น  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า  ได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลปากนํ้าเข้าห้องประชุม  เมื่อสมาชิกสภาเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มประชุมสภา
เทศบาลตําบลปากนํ้า สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๒  ครั้งที่  2  ประจําปี ๒๕๖๐   
 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล  ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ไม่มีนะครับ    
ประธานสภาเทศบาล 
   
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา 
 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า  สมัยวิสามัญ  
ประธานสภาเทศบาล สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจําปี  2560  เมื่อวันอังคารที่  1๑  กรกฎาคม  

256๐  มีสมาชิกท่านใดคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีก็ผมถือว่า      
ที่ประชุมเห็นชอบรายงานการประชุมนะครับ 

 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา  3.1  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  วาระที่  2  (ขั้นแปรญัติ)  และวาระ        

ที่ 3  (ขั้นลงมติ)  ผมได้รับรายงานบันทึกการประชุมของคณะกรรมการแปร
ญัตติ  เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  แล้ว ขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้
แถลงมติ  ของคณะกรรมการแปรญัตติให้ที่ประชุมแห่งน้ีได้ทราบ  ขอเชิญครับ 

    
นางสาวสุรีพร  ณ นคร ดิฉันนางสาวสุรีพร  ณ นคร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า  ประธาน 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ตามที่สภา

เทศบาลตําบลปากนํ้า  มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ในสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ 
สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจําปี  2561  เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  2560              
และมีมติให้พิจารณารับคําขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ต้ังแต่วันที่  11  กรกฎาคม  2560  ต้ังแต่
เวลา  11.00 - 19.00 น.  และวันที่  12 – 13  กรกฎาคม  2560  ต้ังแต่
เวลา 08.30 – 16.30 น. ห้องประชุมเทศบาลตําบลปากนํ้า  ( ช้ัน 3)       
ปรากฏว่าไม่มีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ท่านใด ย่ืนคําขอแปรญัตติ      
และไม่มีการแก้ไขร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี 

 
 

/งบประมาณ... 
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งบประมาณ  พ.ศ.2561  จึงมีความเห็นให้คงร่างเดิมไว้ ดังน้ัน  คณะกรรมการ
แปรญัตติ  จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561  ต่อประธานสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า  เพ่ือนําเสนอที่ประชุมสภา
เทศบาลต่อไปค่ะ 

   
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554  ข้อ  51  ในการ

พิจารณาข้อบัญญัติ  วาระที่  2  ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับเฉพาะที่มีการแปร
ญัตติ  ซึ่งในวาระที่  2  ไม่มีผู้ย่ืนคําขอแปรญัตติ  จึงขอดําเนินการในวาระที่  3  
ต่อไป  คือขั้นลงมติตามข้อ  52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่  3            
ไม่มีการอภิปรายในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่า  จะให้ตรา
เป็นเทศบัญญัติหรือไม่  สมาชิกสภาทุกท่านเข้าใจถูกต้องตรงกันแล้วนะครับ           
ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561  บ้างครับยกมือครับ  เห็นชอบ  ๗  ท่านนะครับ      
ไม่เห็นชอบ  ไม่มีนะครับ  งดออกเสียง  ไม่มีนะครับ  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ    

พ.ศ.2561 
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ   
 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล ต่อไประเบียบวาระที่  4  เรื่องอ่ืนๆ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องเร่งด่วนบ้าง 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 
 
นางสาววาฤดี  งามลํายอง ดิฉันนางสาววาฤดี  งามลํายอง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากนํ้านะคะ  
สมาชิกสภาเทศบาล จะแจ้งเรื่องสะพานป้าอูไปทางคานเรือตาออดชํารุดค่ะ แล้วครั้งน้ีสะพานได้หัก

แล้วค่ะ ดิฉันมีรูปภาพมาให้ทุกท่านดูนะคะ   
 
นายบรรลือ   แซ่ตัน ครับวันน้ันที่ทางนกยกฯ  ได้ไปประชุมมาเรื่องเขตป่า  ทางละอุ่นหรือบางแก้ว  
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา เขาได้นําเสนอว่า  เขาได้ทําถนนแล้ว  แต่ว่าสะพานหัก  แล้วการซ่อมแซมคุณ

ได้ขออนุญาตแล้วหรือยัง  แล้วก็ฝ่าย  อบต . เสนอว่าถนนน้ีทํามาแล้ว         
แต่ฝ่ายที่รับผิดชอบเขาถามว่า  คุณมีหนังสือขออนุญาตหรือไม่  ถ้าคุณไม่มีการ
ขออนุญาต  ถือว่า  คุณไม่ได้รับอนุญาต  เราก็ไม่สามารถเอางบประมาณ              
ลงในเขตป่าได้  ถ้าใครจะไปทําก็ค่อยมาช้ีแจงกันเอง  ทุกแห่งจึงไม่กล้าทํากัน 

 
นางสาววาฤดี  งามลํายอง คือถ้าแบบน้ีต้องรอหรือว่าอย่างไรคะ  
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายบรรลือ   แซ่ตัน ผนจะให้เอาแผ่นพ้ืนไปรองให้ชาวบ้านเดินได้ก่อนนะครับ    
นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา 

/นางสาววาฤดี... 
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นางสาววาฤดี  งามลํายอง ค่ะ  ดิฉันจะแจ้งให้ชาวบ้านทราบ  
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายธราธร  เดชพิพัฒน์ธนกูล มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
 
 

 (ลงช่ือ)                                               ผูจ้ดรายงานการประชุม 
                            (นายวีระชัย  เกษแก้ว) 
 
 
             (ลงช่ือ)                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                         (นางสาวกิตติมา   ดวงแป้น) 
 

 
 
 
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลตําบลปากนํ้า ได้ทําการตรวจสอบรายงานการประชุมสภา

เทศบาลตําบลปากนํ้าฉบับน้ีแล้ว  เห็นว่าถูกต้องตรงตามกับความเป็นจริง   จึงได้ลงลายมือช่ือ 
 
 
 (ลงช่ือ)               ประธานกรรมการ 

     (นางสาวกัลยกร  ชวชิรานนท์)  
 
 
 (ลงช่ือ)                   กรรมการ 

             (นายตรีรัตน์   ยวนพรัด)  
 
 
 (ลงช่ือ)           กรรมการ 

        (นายอัมพร  เทพพิทักษ์) 
 
 


