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-ส ำเนำ- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั งที่  ๑  ประจ้าปี  ๒๕๕๗   

วันที่ ๑0 มกราคม  2557 
เวลา 15.๐0 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
---------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 

1. นำยวิวัฒน์    สุคนธจร       ประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
      2. นำยธีรยุทธ    น้อย           รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
      3. นำยสหัส    อินทรสุวรรณ์         สมำชิกสภำเทศบำล/เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

4. นำยวิจิตร    ชลวิจิตร   สมาชิกสภาเทศบาล 
      5. นำยวัชรินทร์    สุพรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 

6. นำยสุขทวี    จินดำรักษ์          สมำชิกสภำเทศบำล 
7. นำยสุนันท์    บุญมำก   สมำชิกสภำเทศบำล 
8. นำยเชี่ยวชำญ   ชำตะรักษ์  สมำชิกสภำเทศบำล 
9. นำยด ำรงศักดิ์  สวนจันทร์  สมำชิกสภำเทศบำล 
10. นำยสมศักดิ์   โสมล         สมำชิกสภำเทศบำล 
11. นำยถำวร    ปรีชำรัตน์  สมำชิกสภำเทศบำล 

 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
      1. นำยบุญธรรม   รุ่งเรือง         นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 2. นำยธรำพงษ ์ โสมล   รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 3. นำยธวัช  ร ำเพย   รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 4. นำยบัณฑิต  โกด ี  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
  
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นำงจริยำ    สุภำคม   สมำชิกสภำเทศบำล (ลำ) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
      1. นำยสง่ำชัย    หนูเนียม       ปลัดเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 

2. นำยบุญญฤทธิ์ พรมแดน  รองปลัดเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
3. นำงพรทิพย์  สิงหพันธ์      หัวหน้ำส ำนักปลัด 
4. นำยจักรวสุ    ภูวสุสมบัติ    บุคลำกร 
๕. นำยวุฒิศักดิ ์ นำคัน   นำยช่ำงโยธำ 
๖. นำงกัณญำภัคดิ ์ รักษำยศ   เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

 
/เริ่มประชุม..... 
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เริ่มประชุมเวลำ   15.00 น. 
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม   
 
นำยสหัส อินทรสุวรรณ์ -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนคณะผู้บริหำร หัวหน้ำส่วนรำชกำร  
เลขำนุกำรสภำ ฯ               และผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

วันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยประชุมสำมัญ  
สมัยที่  ๑  ครั งที่  ๑                      255๗                     
               1๑ ท่ำน ถือว่ำครบองค์ประชุมในโอกำสนี ขอเชิญท่ำนประธำนสภำ
เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย ขอเชิญครับ 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -   ครับเชิญนำยบุญธรรม  รุ่งเรือง  นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
ประธำนสภำฯ   ท ำหน้ำทีจุ่ดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย  ขอเชิญครับ   
 
นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง -  จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
นำยกเทศมนตรีฯ  
 
นำยสหัส  อินทรสุวรรณ์  -  อ่ำนประกำศสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  เรื่อง  เรียกประชุมสภำเทศบำล
เลขำนุกำรสภำ ฯ            ต ำบลปำกน  ำฉวำงสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๕7  ตำมท่ีสภำ- 
    เทศบำล ต ำบลปำกน  ำฉวำง ได้มีมติก ำหนดสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุม 
    สำมัญสมัยแรก ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๕7 ในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำ- 
    ฉวำงครั งแรก ประจ ำปี   พ.ศ. 2556  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน ๒๕๕6  

โดยก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕7 ให้มีระยะเวลำตั งแต่ 
วันที่ 6  มกรำคม ถึง 4 กุมภำพันธ์ ๒๕๕7 มีก ำหนด 30 วัน  นั น  ฉะนั น  
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยประชุม
สำมัญ สมัยที่ 1  ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕7 ตั งแต่วันที่ 6 มกรำคม - 4 กุมภำพันธ์ 
๒๕๕7  มีก ำหนด 30 วัน  จึงประกำศมำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน  ณ  วันที่  ๒  
มกรำคม  ๒๕๕๗  ลงชื่อนำยวิวัฒน์ สุคนธจร  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำ-
ฉวำง  ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไปครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  1.1 กำรรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง             
ประธำนสภำ       ในรอบปีงบประมำณ  พ.ศ.2556  ขอเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ  แจ้งให้ที่ประชุม 

ทรำบขอเชิญครับ 
  

 /นำยสหัสฯ.....  
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นำยสหัส  อินทรสุวรรณ์ -   สรุปกำรรำยงำนติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบล 
เลขำนุกำรสภำ ฯ            ปำกน  ำฉวำงในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2556  ตำมท่ีผู้บริหำรแจ้งรำยงำน 

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  ในรอบ- 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
แผนพัฒนำได้รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นจำกกำรติดตำมและประเมินผล 
แผนพัฒนำฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 30 (5) โดยติดตำมจำก 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2556-2558) มีรำยละเอียดดังนี  

     -  โครงกำรตำมแผนฯ ประจ ำปี พ.ศ. 2556 รวมจ ำนวน 70 โครงกำร 
     - โครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ รวมจ ำนวน  
       32 โครงกำร 
    ดังนั น โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 45.71 
     จำกข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯโดยให้ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
    โครงกำรต่ำงๆ ให้จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจเป็นรำยโครงกำรด้วยเพื่อจะได้ 
    น ำมำแก้ไขปรับปรุงในกำรด ำเนินงำนโครงกำรในปีต่อไป 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ขอบคุณท่ำนเลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
ประธำนสภำฯ  
 
ที่ประชุม     - รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -    กำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยที่ 1 
ประธำนสภำฯ   ครั งที่ 2 ประจ ำปี 2556 เมื่อวันที่ วันที่ 29  พฤศจิกำยน 2556 กระผมขอให้

เพ่ือนสมำชิกเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงทุกท่ำนได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม
สภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยที่ 1 ครั งที่ 2 ประจ ำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกำยน  2556 ที่ผ่ำนมำ ขอให้ตรวจสอบว่ำจะแก้ไขรำยงำนกำรประชุม
ข้อควำมใดบ้ำง ขอเชิญครับ 
- ครับ มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยที่ 1 ครั งที่ 2 ประจ ำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน  
2556 หรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้ำไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมนะครับ 
 

มตทิี่ประชุม -  รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยที่ 1 ครั งที่ 2 
ประจ ำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน  2556 

- เห็นชอบ ...10.... เสียง 
- ไม่เห็นชอบ ............. เสียง 
- งดออกเสียง ......1.... เสียง 
 
 

/นำยวิวัฒน์ฯ.....  
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -    ส่วนรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยที่ 2 
ประธำนสภำฯ     ครั งที่ 1 ประจ ำปี 2556 เมื่อวันที่ วันที่ 16 ธันวำคม 2556 ทำงเลขำนุกำรสภำฯ 

แจ้งว่ำยังไม่แล้วเสร็จครับ 
         
มตทิี่ประชุม -  รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗ 

เพื่อด้าเนินการโดยการขุดลอกแหล่งน ้าภายในเขตเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางและ
ซ่อมแซมถนนลาดยางหัวสะพานด่านฝ้าย-ควนสูง  หมู่ที่  ๘  ต้าบลฉวาง   
อันเกิดจากภัยพิบัติ(อุทกภัย)   

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  ระเบียบวำระท่ี  ๓  เรื่อง  กำรพิจำรณำอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปี- 
ประธำนสภำฯ   งบประมำณ  พ.ศ.๒๕๕๗  เพ่ือด ำเนินกำรโดยกำรขุดลอกแหล่งน  ำภำยใน 
    เขตเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงและซ่อมแซมถนนลำดยำงหัวสะพำน 

ด่ำนฝ้ำย-ควนสูง  หมู่ที่  ๘  ต ำบลฉวำง  อันเกิดจำกภัยพิบัติ(อุทกภัย)   
กระผมขอเชิญนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำงชี แจงรำยละเอียด 
ตำมญัตตินี  
 

นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง         - เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง หัวหน้ำส่วน 
นำยกเทศมนตรีฯ  รำชกำรและผู้มเีกียรติที่เคำรพทุกท่ำน  สืบเนื่องจำกกรณีเกิดประสบอุทกภัย 
  น  ำท่วมในเขตพื นที่เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงระหว่ำงวันที่  ๒๐-๒๖ 

พฤศจิกำยน  ๒๕๕๖  ที่ผ่ำนมำ ได้มีหนังสือจำกผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่  ๓  เมื่อวันที่ 
๑๘  ธันวำคม  ๒๕๕๖  , สมำชิกสภำเทศบำลเขต ๒  เมื่อวันที่  ๑๑  
ธันวำคม  ๒๕๕๖  และสมำชิกสภำเทศบำลเขต  ๑  และ  เขต ๒   
เมือ่วันที่  ๗  มกรำคม  ๒๕๕๗  แจ้งเรื่องขอควำมช่วยเหลือขุดลอกแหล่งน  ำ 
ในเขตเทศบำลและซ่อมแซมถนนลำดยำงบำงสำย  ซึ่งกระผมเองได้สั่งกำรให้ 
กองช่ำงลงไปส ำรวจตรวจสอบพบว่ำ  แหล่งน  ำที่เป็นคู  หนอง  คลอง  บึง   
มีซำกไม้  วัชพืช  เศษหิน  เศษดิน  และโคลนตม  ถูกทับทมอย่ำงต่อเนื่อง 
ทุกครั งหลังเกิดประสบอุทกภัยส่งผลให้แหล่งน  ำมีสภำพตื นเขิน  เป็นเหตุ   
กำรระบำยของน  ำลงสู่ที่ลุ่มต่ ำอย่ำงล้ำช้ำ  ท ำให้พื นที่เกษตรกรรม 
และบ้ำนเรือนอำศัยที่อยู่ใกล้เคียงแหล่งน  ำ  ถูกน  ำท่วมขังและมีกลิ่นเหม็น 
ได้รับควำมเดือดร้อน  และถนนลำดยำงสำยหัวสะพำนด่ำนฝ้ำย-ควนสูง   
หมู่ที่  ๘  ต ำบลฉวำง  ได้ถูกกระแสน  ำกัดเซำะผิวจรำจรตลอดเส้นทำง 
ท ำให้เกิดหลุมบ่อขรุขระ  ประชำชนสัญจรขับขี่รถยนต์-รถจักรยำนยนต์ไปมำ 
ไม่สะดวกอำจจะก่ออุบัติเหตุขึ นได้  และบัดนี เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๕๗  ยังไม่ประกำศใช้โดยเฉพำะงบกลำง 
ประเภทเงินส ำรวจจ่ำยยังเบิกจ่ำยไม่ได้  ดังนั น  ยังอยู่ในห้วงประกำศภัยพิบัติ 
 

/กรณทีี่ถูกประสบภัย.... 
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กรณีท่ีถูกประสบภัยน  ำท่วมของจังหวัดนครศรีธรรมรำชและแก้ไขปัญหำ 
ควำมเดือดร้อนของเจ้ำของพื นที่ขอควำมช่วยเหลือ จึงขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗  ซึ่งเป็นรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุนในที่ประชุมสภำนี  
 จำกกำรตรวจสอบสถำนกำรณ์คลังของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
ณ  วันที่  ๗  มกรำคม  ๒๕๕๗  ปรำกฏว่ำเงินสะสมคงเหลือ 
๑,๘๓๘,๙๕๕.๙๖  บำท  โดยให้ค ำนึงฐำนะกำรคลังของเทศบำลต ำบล 
ปำกน  ำฉวำงด้วยและวงเงินที่ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๕๗  เป็นจ ำนวนเงิน  ๓๙๒,๐๐๐  บำท 
 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงิน 
กำรฝำกเงิน  กำรเก็บรักษำเงิน  และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน- 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  ๒  พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด  ๘  
เงินสะสม  ข้อ  ๘๙  ระบุว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจจ่ำยขำดเงิน- 
สะสมได้โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่น (รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน)   
ภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี  
 (๑)  ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  หรือกิจกำร 
ที่เป็นกำรเพ่ิมพูนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจกำร 
ที่จัดท ำเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน  ทั งนี ต้องเป็นไปตำม 
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตำมกฎหมำยที่ก ำหนด 
 ข้อ  ๙๑  ภำยใต้บังคับข้อ  ๘๙  ในกรณีฉุกเฉินสำธำรณภัยเกิดขึ น 
ให้ผู้บริหำรท้องถิ่น  อนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมได้ตำมควำมจ ำเป็น 
ในขณะนั น  โดยให้ค ำนึงฐำนะกำรเงิน  กำรคลังขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
 ตำมประกำศจังหวัดนครศรีธรรมรำช  เรื่อง  ประกำศเขตกำรให้- 
ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อ ำเภอฉวำง)  ลงวันที่  ๒๖ 
พฤศจิกำยน  ๒๕๕๖  ส ำหรับโครงกำรที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรเกิด 
ประสบอุทกภัยที่ผ่ำนมำในพื นที่ที่ทำงกองช่ำงส ำรวจประมำณกำรแล้ว   
ที่ต้องน ำเงินสะสมไปพัฒนำและบ ำรุงรักษำมีจ ำนวน  ๒  โครงกำร  คือ 

๑.  โครงการขุดลอกแหล่งน ้าภายในเขตเทศบาลต้าบล 
ปากน ้าฉวาง  โดยมีรายละเอียดดังนี  

     -   ขุดลอกหนองน  ำ  บริเวณเลียบทำงรถไฟ  หมู่ที่  ๓  โดยท ำกำร 
ถำกถำงและล้มต้นไม้  ประมำณ  ๔,๘๐๐  ตำรำงเมตร  พร้อมขุดลอก 
หนองน  ำกว้ำง  ๓  เมตร  ลึกจำกเดิม  ๑.๕  เมตร  ยำว  ๔๐๐  เมตร 
และ  กว้ำง  ๔  เมตร  ลึกจำกเดิม  ๒  เมตร  ยำว  ๒๒๐  เมตร  หรือ 
ปริมำตรดินขุดไมน่้อยกว่ำ  ๓,๕๖๐  ลูกบำศก์เมตร 
 
 
 

/-  ขุดลอก….. 
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     -   ขุดลอกเหมืองน  ำ  บริเวณบ้ำนนำยปรีชำ  ทิศศรี  หมู่ที่  ๖ 
โดยท ำกำรถำกถำงและล้มต้นไม้  ประมำณ  ๑๖๐  ตำรำงเมตร  พร้อม 
ขุดลอกเหมืองน  ำกว้ำง  ๑  เมตร  ลึกจำกเดิม  ๑  เมตร  ยำว  ๘๐  เมตร   
หรือปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ  ๘๐  ลูกบำศก์เมตร 

     -   ขุดลอกเหมืองน  ำ  บริเวณใกล้วัดควนสูง  หมู่ที่  ๘  โดยท ำกำร 
    ถำกถำงและล้มต้นไม้ประมำณ  ๑,๘๐๐  ตำรำงเมตร  พร้อมขุดลอกเหมือง- 
    น  ำกว้ำง  ๒.๕  เมตร  ลึกจำกเดิม  ๑.๕  เมตร  ยำว  ๕๐  เมตร  และ 
    กว้ำง  ๓.๕  เมตร  ลึกจำกเดิม  ๒  เมตร  ยำว  ๒๐๐  เมตร  หรือปริมำตร 
    ดินขุดไม่น้อยกว่ำ  ๑,๕๘๕.๕  ลูกบำศก์เมตร 
     -   ขุดลอกคลองช้ำง  หมู่ที่  ๗  โดยท ำกำรถำกถำงและล้มต้นไม้ 
    ประมำณ  ๑,๐๕๐  ตำรำงเมตร  พร้อมขุดลอกคลองกว้ำง  ๔  เมตร   

ลึกจำกเดิม  ๒  เมตร  ยำว  ๒๐๐  เมตรและกว้ำง  ๓  เมตร  ลึกจำกเดิม 
๑.๕  เมตร  ยำว  ๑๕๐  เมตร  หรือปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ  ๒,๒๗๕  
ลูกบำศก์เมตร  ท ำกำรรื อผนังกั นน  ำเก่ำออก  และวำงท่อระบำยน  ำ   
คสล.มอก.  ชั น  ๓  ขนำด Ø  ๑.๒๐  เมตร  พร้อมยำแนว จ ำนวน ๖ ท่อน 
งบประมำณ  ๓๑๒,๐๐๐  บำท 

     ปรำกฏตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) หน้ำ ๖๓  
และ ๖๕ 

๒.  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหัวสะพาน            
ด่านฝ้าย-ควนสูง  หมู่ที่  ๘ 

-  โดยท ำกำรรื อผิวจรำจรที่ช ำรุดออกจ ำนวน  ๔๙๐  ตำรำงเมตรและท ำ
กำรซ่อมผิวจรำจรใหม่  แบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั น (Double  Surface  
Treatment)  จ ำนวน  ๔๙๐  ตำรำงเมตร  งบประมำณ  ๘๐,๐๐๐  บำท 
ปรำกฏตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)  หน้ำ  ๕๐ 
 รวมจ ำนวน ๒ โครงกำรใช้งบประมำณเป็นเงิน  ๓๙๒,๐๐๐  บำท 
ดังนั น  กระผมจึงขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.๒๕๕๗  เป็นจ ำนวนเงิน  ๓๙๒,๐๐๐  บำท 
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ตำมท่ีนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง  ได้ขอเสนอขออนุมัติ 
ประธำนสภำฯ  จ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๕๗  เป็นจ ำนวนเงิน 

๓๙๒,๐๐๐  บำท  เพ่ือน ำไปขุดลอกแหล่งน  ำในเขตพื นที่  จ ำนวน  ๑   
โครงกำร  และซ่อมแซมถนนลำดยำงจ ำนวน  ๑  โครงกำร  มีสมำชิกสภำ- 
เทศบำลจะเสนอควำมคิดเห็นอะไรบ้ำงเพรำะผมคิดว่ำทุกท่ำนคงทรำบเพ่ือ 
แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของรำษฎร  ถ้ำไม่มีใครเสนอกระผมขอมติ 
 
 
 
 

/ที่ประชุม..... 
 



7 

 

 
ที่ประชุมว่ำอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๕๗  
เป็นจ ำนวนเงิน  ๓๙๒,๐๐๐  บำท  ตำมท่ีเสนอหรือไม่  โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   -  อนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗    
    เป็นจ ำนวนเงิน  ๓๙๒,๐๐๐  บำท  ด้วยคะแนนเสียง 

 -  เห็นชอบ ..10.. เสียง 
 -  ไม่เห็นชอบ .......... เสียง 
 -  งดออกเสียง .....๑..... เสียง 
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ขอบคุณครับที่เพ่ือนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงที่อนุมัติ 
ประธำนสภำฯ   ให้จ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗  เป็นจ ำนวนเงิน   
    ๓๙๒,๐๐๐  บำท  ขั นตอนต่อไปแจ้งให้กองช่ำงท ำบันทึกขออนุมัติจัดจ้ำง 

เสนอต่อนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง  เพ่ือแจ้งให้งำนพัสดุ  กองคลัง  
ด ำเนินกำรจัดซื อจัดจ้ำงในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
ในพื นที่ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  การส่งมอบรถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด- 

นครศรีธรรมราช เพื่อใช้ในเขตเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง จ้านวน 1 รายการ  
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  ระเบียบวำระท่ี  ๔  เรื่อง  กำรส่งมอบรถบริกำรทำงกำรแพทย์ 
ประธำนสภำฯ   ฉุกเฉิน (EMS)  จำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช   

เพ่ือใช้ในกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนในเขตพื นที่เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  
จึงขอเชิญนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง และปลัดเทศบำล ชี แจง 

 
นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง         - เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง หัวหน้ำส่วน 
นำยกเทศมนตรีฯ   รำชกำร และผู้มเีกียรติที่เคำรพทุกท่ำน  ด้วยปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖   
    องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช  ได้สนับสนุนรถบริกำรฉุกเฉิน  
    (EMS)  ให้แก่เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เพ่ือใช้งำนด้ำนบริกำรผู้เจ็บป่วย 

ในพื นทีเ่ทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงจ ำนวน  ๑  คัน รถฉุกเฉินดังกล่ำวเป็นโครงกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช กับส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดนครศรีธรรมรำช และเทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันจัดให้มีระบบกำรเข้ำไปช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิด
เหตุและน ำส่งโรงพยำบำลที่เหมำะสมโดยเร็ว และเพ่ือให้ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมรำชร่วมกันพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน ให้มีควำมพร้อมใน
กำรช่วยเหลือดูแลรักษำพยำบำลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินทั งในภำวะปกติได้อย่ำงประสำน
สอดคล้องกับกำรจัดกำรภัยพิบัติโดยรวม  

/ดังนั น.. 
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     ดังนั นกระผมจึงแจ้งที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง   

ทรำบ เนื่องจำกสภำพพื นที่ในเขตพื นที่ของเรำกว้ำง จึงขอแจ้งให้สมำชิกสภำฯ ช่วย
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนในพื นท่ีทรำบ ว่ำเทศบำลมีรถฉุกเฉินเพียงพอและมี
ควำมพร้อมที่จะให้ควำมช่วยเหลือประชำชนในเขตพื นที่เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ขอบคุณครับตำมที่นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำงชี แจงเรื่อง 
ประธำนสภำฯ   กำรส่งมอบรถบริกำรฉุกเฉิน(EMS)  เพ่ือให้เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 

น ำมำใช้บริกำรประชำชนในพื นที่ จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทรำบในควำมพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือประชำชน 

 
ที่ประชุม   -  รับทรำบกำรส่งมอบรถบริกำรฉุกเฉิน(EMS) เพ่ือใช้ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ 
    ประชำชน  
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ต่อไประเบียบวำระที่  ๕  เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดสมัยประชุม 
ประธำนสภำฯ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องการพิจารณาก้าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ้าปี พ.ศ. 2557 และ
สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ้าปี พ.ศ. 2558 

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร -  เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดสมัยประชุม สมัยสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ. 2557 และสมัย 
ประธำนสภำเทศบำล  ประชุมสำมัญสมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. 2558 ในญัตตินี ขอเชิญท่ำนปลัดเทศบำล 

ชี แจงระเบียบข้อกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ขอเชิญครับ 
นำยสง่ำชัย  หนูเนียม - ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) 
ปลัดเทศบำล พ.ศ. 2552 มำตรำ 24 ก ำหนดไว้ว่ำ   ในปีหนึ่ง ให้มีสมัยประชุมสำมัญสี่สมัย   

สมัยประชุมสำมัญครั งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญประจ ำปีให้สภำเทศบำล
ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก ำหนดไม่เกิน 30 วัน แต่ถ้ำจะขยำย
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญำตจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน    ข้อ 11 (3) ก ำหนดไว้ว่ำ “ส ำหรับเทศบำล   ให้      
สภำเทศบำลก ำหนดว่ำกำรประชุมสมัยสำมัญประจ ำปีแต่ละสมัยในปีนั นจะเริ่ม
เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั นมีก ำหนดกี่วัน กับให้ก ำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญ
ประจ ำปี สมัยแรกของปีถัดไปและมีก ำหนดกี่วัน” ข้อ 21 ก ำหนดไว้ว่ำ  
“กำรประชุมสมัยสำมัญประจ ำปีระยะเวลำและวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสำมัญ
ประจ ำปีของแต่ละสมัยในปีนั น วันเริ่มประชุมสมัยสำมัญประจ ำปีของปีถัดไปและ
ระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธำนสภำ
ท้องถิ่นน ำปรึกษำในที่ประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น ำควำมใน
ข้อ 11 มำบังคับใช้โดยอนุโลม เมื่อสภำท้องถิ่นมีมติแล้วให้ท ำเป็นประกำศของสภำ
ท้องถิ่น พร้อมทั งปิดประกำศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส ำนักงำนองค์กรปกครองส่วน-
ท้องถิ่น” 

/นำยวิวัฒน์..... 
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นำยวิวัฒน์ สุคนธจร  - ขอขอบคุณท่ำนปลัดเทศบำลครับส ำหรับในล ำดับต่อไปขอให้สมำชิกเทศบำล 
ประธำนสภำเทศบำล  ได้ก ำหนดวันประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี พ.ศ. 2557 ขอเรียนเชิญครับ  

เชิญคุณสุขทวี จินดำรักษ์  ครับ 
 

นำยสุขทวี จินดำรักษ์  เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล และหัวหน้ำ                 
สมำชิกสภำเทศบำล  ส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยสุขทวี จินดำรักษ์  สมำชิกสภำฯ ขอเสนอ 

กำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี พ.ศ. 2557 จ ำนวน 4 สมัย ดังนี ครับ 
1.  สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 1 เริ่มตั งแต่วันที่ 6 มกรำคม 2557 ถึงวันที่ 4 
กุมภำพันธ์ 2557 มีก ำหนด 30 วัน 
2. สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2557 ถึงวันที่ 30 
เมษำยน 2557 มีก ำหนด 30 วัน 
3. สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2557 ถึงวันที่ 30 
สิงหำคม 2557 มีก ำหนด 30 วัน 
4. สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2557 ถึงวันที่ 30 
ธันวำคม 2557 มีก ำหนด 30 วัน 

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร  มีใครจะเสนอแตกต่ำงจำกนี  บ้ำงครับ 
ประธำนสภำเทศบำล -  เมื่อไม่มี ผมขอมตินะครับ สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบก ำหนดวันประชุมสมัยสำมัญ 

ประจ ำปี พ.ศ. 2557 ตำมท่ีคุณสุขทวี จินดำรักษ์ เสนอโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ …………๑๐…… เสียง 
    -  ไม่เห็นชอบ ……………….. เสียง 
    -  งดออกเสียง ………๑….... เสียง 

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร  - ล ำดับต่อไปขอให้สมำชิกเทศบำลได้เสนอวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสำมัญ  
ประธำนสภำเทศบำล สมัยแรกประจ ำปี 2558 ขอเชิญคุณสุขทวี จินดำรักษ์ ครับ 
 

นำยสุขทวี จินดำรักษ์  เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล และหัวหน้ำ                 
สมำชิกสภำเทศบำล  ส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผม นำยสุขทวี จินดำรักษ์ สมำชิกสภำฯ ขอเสนอ 

กำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ สมัยแรกประจ ำปี 2558 เริ่มตั งแต่วันที่ 1 
กุมภำพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2558 มีก ำหนด 28 วัน ครับ 

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร  มีใครจะเสนอแตกต่ำงจำกนี  บ้ำงครับ 
ประธำนสภำเทศบำล -  เมื่อไม่มี ผมขอมตินะครับ สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบก ำหนดวันประชุมสมัยสำมัญ 

สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. 2558 ตำมท่ีคุณสุขทวี จินดำรักษ์ เสนอโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ …………๑๐…… เสียง 
    -  ไม่เห็นชอบ ……………….. เสียง 
    -  งดออกเสียง ………๑….... เสียง 

/-เป็นอันว่ำ... 
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นำยวิวัฒน์ สุคนธจร    -  เป็นอันว่ำสภำฯเห็นชอบก ำหนดวันเริ่มประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ.  
ประธำนสภำเทศบำล  2557 และสมัยประชุมสำมัญสมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. 2558 ดังนี  

1.  สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 1 เริ่มตั งแต่วันที่ 6 มกรำคม 2557 ถึงวันที่ 4 
กุมภำพันธ์ 2557 มีก ำหนด 30 วัน 
2. สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2557 ถึงวันที่ 30 
เมษำยน 2557 มีก ำหนด 30 วัน 
3. สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2557 ถึงวันที่ 30 
สิงหำคม 2557 มีก ำหนด 30 วัน 
4. สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2557 ถึงวันที่ 30 
ธันวำคม 2557 มีก ำหนด 30 วัน 
๕. สมัยประชุมสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. 2558 เริ่มตั งแต่ 
วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2558 มีก ำหนด 28 วัน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ ญัตติอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ในญัตติอ่ืนๆ นี  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลได้น ำเสนอปัญหำควำมต้องกำร   
ประธำนสภำฯ ในเรื่องต่ำงๆ หรือมีข้อสอบถำม ก็ขอเชิญครับ  
 
นำยบุญธรรม รุ่งเรือง  -  เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรท้องถิ่นและผู้มีเกียรติที่เคำรพ 
นำยกเทศมนตรีฯ  ทุกท่ำน ขอแจ้ง 

เรื่องที่  ๑  กำรไปร่วมแข่งเรือได้รับสองรำงวัลคือ  รำงวัลที่ ๔ 
และรำงวัลที่  ๒  ถือว่ำเป็นกำรร่วมด้วยช่วยกันของกำรมีส่วนร่วม 
  เรื่องท่ี  ๒  นำยสมชำย  ลิ่มพันธ์  ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบล 
ปำกน  ำฉวำงได้ยื่นหนังสือลำออกจำกต ำแหน่งตั งแต่วันที่  ๒๖  ธันวำคม  ๒๕๕๖ 

   ทั งนี ต ำแหน่งที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำงได้ว่ำงเนื่องจำกเข้ำสมัคร 
 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรนครศรีธรรมรำช  เขตเลือกตั งที่  ๖  ทั งนี ได้มีผลตั งแต่ 
 วันที่  ๒๗  ธันวำคม  ๒๕๕๖  เป็นต้นไปครับ  ฉะนั นขอแจ้งต่อสมำชิกสภำทุกท่ำน 
 เพ่ือทรำบนำยสมชำย  ลิ่มพันธ์ได้ลำด้วยเหตุผลส่วนตัวไม่ได้มีกำรยุยงใด ๆ ทั งสิ น 

และขอท ำควำมเข้ำใจกับสมำชิกสภำทุกท่ำนว่ำนำยสมชำย  ลิ่มพันธ์  เป็นที่ปรึกษำ 
ที่ดี  เป็นเพื่อนร่วมงำนที่ดี 
   

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร -  ขอขอบคุณทุกท่ำนครับ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ขอเชิญครับ  
ประธำนสภำฯ              
 
นำยธีรยุทธ  น้อย  - เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรท้องถิ่นและผู้มีเกียรติที่เคำรพ 
รองประธำนสภำฯ   ทุกท่ำน ขอแจ้ง  ๓  เรื่องครับ  คือ 
 

/1) เรื่องกำรทิ งขยะ... 
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        ๑)  เรื่องกำรทิ งขยะที่สะพำนแม่น  ำตำปีและลุ่มบ่อข้ำงบ้ำน 
    นำยเสถียร  ลิ่มพันธ์ 

      ๒)  เรื่องกำรเบื่อปลำในแม่น  ำตำป ี
        ๓)  เรื่องกำรขอปรับลดค่ำน  ำประปำที่ทำงเทศบำลรับผิดชอบ 
 
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร -  ขอขอบคุณทุกท่ำนครับ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ขอเชิญครับ  
ประธำนสภำฯ              
 
นำยด ำรงศักดิ์  สวนจันทร์ -เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรท้องถิ่นและผู้มีเกียรติที่เคำรพ 
สมำชิกสภำฯ เขต ๒  ทุกท่ำน กระผมขอสอบถำมเรื่องกำรน ำประปำจำกวัดควนสูงมำสู่ถนน 

สะพำนด่ำนฝ้ำยที่ได้ด ำเนินกำรมำแล้วนั นและจะมีกำรด ำเนินกำรต่อไปอย่ำงไรครับ 
ขอเรียนถำมครับ 
 

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร -  ขอขอบคุณทุกท่ำนครับ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ขอเชิญครับ  
ประธำนสภำฯ             
 
นำยสหัส อินทรสุวรรณ์ -  เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรท้องถิ่นและผู้มีเกียรติที่เคำรพ 
เลขำนุกำรสภำ ฯ             ทุกท่ำนครับ  ผมมีเรื่องแจ้งให้ทรำบครับ  หำกประชุมสภำเสร็จแล้วขอเรียนเชิญ 
    ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนไปลงชื่อในกำรท ำบัตรสมำชิกสภำที่ห้องกิจกำรสภำครับ 
 
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร -  ขอขอบคุณทุกท่ำนครับ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ขอเชิญครับ  
ประธำนสภำฯ             
 
นำยบุญธรรม รุ่งเรือง  -  เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรท้องถิ่นและผู้มีเกียรติที่เคำรพ 
นำยกเทศมนตรีฯ  ทุกท่ำนครับ  ต้องกรำบขอบพระคุณเพ่ือนสมำชิกทุกท่ำนที่ได้น ำเสนอปัญหำของ  

พ่ีน้องประชำชนต่อคณะผู้บริหำรและสภำแห่งนี   ถือว่ำเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
 เริ่มจำกสมำชิกสภำนำยธีรยุทธ  น้อย สืบเนื่องจำกก่อนหน้ำนี มีพ่ีน้องหมู่ที่ ๗  

และหมู่ท่ี  ๘  แถวโคกไม้แดงได้มีกำรร้องเรียนเรื่องกำรทิ งขยะ  และ  ทำงเทศบำล
ไดจ้ัดท ำป้ำยและได้น ำไปปักไว้ในที่ชำวบ้ำนเดือดร้อนครับ  ส่วนเรื่องกำรเบื่อปลำ  
เบื่อกุ้ง  นั นตอนนี ได้ให้ทำงส ำนักปลัดดูในระเบียบเรื่องข้อกฎหมำยอยู่ว่ำ  ห้วย  
หนอง  คลอง  บึงในส่วนที่เทศบำลได้ดูแลนั นหำกมีข้อกฎหมำยรองรับเรำต้อง
ด ำเนินสักวิธีหนึ่งนะครับ  เพรำะถือว่ำไม่สมควรอย่ำงยิ่งถือว่ำเป็นกำรเอำเปรียบ  
ในกำรที่จะหำปลำเพ่ือประทังชีพ  ส ำหรับเรื่องภัยแล้งก็วำงแผนในระยะอันใกล้
เนื่องจำกว่ำใกล้จะถึงฤดูภัยแล้งแล้ว  ส่วนเรื่องประปำในหมู่ที่  ๘  ไปจนถึงสะพำน
ด่ำนฝ้ำย  เทศบำลได้มีกำรฝังท่อไปเรียบร้อยแล้ว  ระบบประปำก็รอแต่ไฟฟ้ำและก็
ท ำระบบให้น  ำสะอำดและตรงนี คิดว่ำเรำคืบหน้ำไปแล้ว  ๖๕ เปอร์เซ็นต์ 

 
/แล้วรอแต่งบประมำณ..... 
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แล้วรอแต่งบประมำณเทศบัญญัติให้ผ่ำนและก็สำมำรถด ำเนินกำรหำผู้ประกอบกำร  
ถำมว่ำท ำไมผมไม่น ำเงินสะสมไปใช้ก็อย่ำงที่เรียนนะครับว่ำได้ค ำนึงถึงสถำนะ 
กำรคลังและค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นเร่งด่วนคิดว่ำพี่น้องในโซนควนสูงบริเวณสะพำน
ด่ำนฝ้ำยมีควำมเดือดร้อนแต่ยังไม่ถึงกับขำดแคลนน  ำและกระผมคิดว่ำคงได้ใช้ทัน
ก่อนเมษำยนอย่ำงแน่นอน  ส ำหรับกำรปรับลดค่ำน  ำประปำด ำเนินกำรแล้วขอบคุณ
มำกครับ 

 
นำยสุนันท์  บุญมำก  - เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรท้องถิ่นและผู้มีเกียรติที่เคำรพ 
สมำชิกสภำฯ เขต ๒  ทุกท่ำน  กระผมมีข้อสงสัยเรื่องประปำในหมู่ที่  ๘  นั นท ำไมถึงต้องท ำอีกทรำบข่ำว 
    ว่ำเป็นของจังหวัดคืออยำกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในส่วนนี อำจช่วยเหลือได้ 

โดยไม่ต้องสร้ำงเพ่ิมเติมอีก 
 
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร -  ขอขอบคุณ  คุณสุนันท์  บุญมำกครับขอให้น ำหัวข้อของคุณสุนันท์ไปประชุม 
ประธำนสภำฯ              กับหมู่บ้ำนแล้วค่อยมำเสนอต่อคณะผู้บริหำร ใครมีอะไรอีกหรือเปล่ำครับ   
 
นำยบุญธรรม รุ่งเรือง  -  เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรท้องถิ่นและผู้มีเกียรติที่เคำรพ 
นำยกเทศมนตรีฯ   ทุกท่ำนครับ  เพ่ือให้เข้ำใจตรงกันนะครับขออนุญำตชี แจงในเรื่องประปำนะครับ  

สืบเนื่องจำกแทงค์น  ำประปำที่วัดควนสูงนั นมีจ ำนวนทั งหมด  2  ลูก  คือ   
แทงค์ประปำตัวแรกเป็นของหมู่บ้ำน  แทงค์น  ำประปำตัวที่สองเป็นของ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช  และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
ได้โอนให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฉวำงซึ่งได้ยกฐำนะเป็นเทศบำลต ำบล 
ปำกน  ำฉวำงซึ่งใช้ปล่อยน  ำให้กับพ่ีน้องโซนชุมชนบ้ำนควนสูงไปจนถึง 
สะพำนด่ำนฝ้ำยประมำณ  ๓๐-๔๐   ครัวเรือนและเบื องต้นเมื่อปลำยปีที่แล้ว 
ได้งบประมำณส่วนหนึ่งในกำรวำงท่อและมำจนถึงบัดนี ก็คงต้องสนับสนุน 
งบประมำณเพ่ิมเติมในเรื่องของไฟฟ้ำและระบบบ ำบัดน  ำให้สะอำดและอีกอย่ำง    
ขอชื่นชมคุณเชี่ยวชำญ  ชำตะรักษ์  ที่แสดงควำมกล้ำได้เสนอของบประมำณท ำ
ถนนสำยหัวสำยหนำมหมู่ที่  8  ต ำบลฉวำง  - หมู่ที่  ๔  ต ำบลทุ่งสง  และอีกสำย
จะได้ท ำถนนลำดยำงสำยทุ่งกรวด-ทุ่งคำดหมู่ที่  ๘  ต ำบลฉวำง  ครับ 
  

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร -  ขอขอบคุณทุกท่ำนครับ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ขอเชิญครับ  
ประธำนสภำฯ             หำกไม่มีผมขอปิดกำรประชุมครับ  และในโอกำสปีใหม่ผมก็ในนำมประธำนสภำ

หรือว่ำตัวแทนสภำขอให้ผู้ที่อยู่ในห้องประชุมและผู้ทุกท่ำนที่อยู่ในต ำบลฉวำงและ
อยู่ในประเทศไทยทุกท่ำนสมหวังทุกประกำรขอบคุณครับ 

 
 
 
 
 

/ปิดกำรประชุม….. 
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ปิดกำรประชุมเวลำ  16.๓0 น. 
  

ลงชื่อ     สหัส อินทรสุวรรณ ์     จดรายงานการประชุม 
             ( นายสหัส อินทรสุวรรณ์ ) 
              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง           
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม .พ.ศ. 2557 

   ลงชื่อ      สุนันท์ บุญมำก      ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
            ( นำยสุนันท์ บุญมำก )   
 

ลงชื่อ        สุขทวี จินดำรักษ์      กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
             ( นำยสุขทวี จินดำรักษ์ ) 
 

ลงชื่อ       สมศักดิ์  โสมล      กรรมกำรและเลขำนุกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
              ( นำยสมศักดิ์  โสมล ) 
 
 

รายการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ 
สมัยที่ 1         ครั งที ่    1    ประจา้ปี พ.ศ.    2557   

เม่ือวันที ่   10   เดือน    กุมภาพันธ์     .พ.ศ.       2557   .เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตา้บลปากน ้าฉวาง 

(ลงชื่อ)          วิวัฒน์ สุคนธจร      
     (นำยวิวัฒน์ สุคนธจร) 

                                     ประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 
 


