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-ส ำเนำ- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั งที่  2  ประจ้าปี  ๒๕๕๗   

วันที่ 3๑ มกราคม  2557 
เวลา 10.๐0 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. นำยมณฑล  เทวฤทธิ์   ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 4. นำยบัณฑิต  โกด ี  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
  
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นำงจริยำ    สุภำคม   สมำชิกสภำเทศบำล (ลำ) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
      1. นำงพรทิพย์  สิงหพันธ์      หัวหน้ำส ำนักปลัด 

2. นำยจักรวสุ    ภูวสุสมบัติ    บุคลำกร 
3. นำงกัณญำภัคดิ ์ รักษำยศ   เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

 
 
 

/เริ่มประชุม..... 
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เริ่มประชุมเวลำ   10.00 น. 
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม   
 
นำยสหัส  อินทรสุวรรณ์ -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนคณะผู้บริหำร หัวหน้ำส่วนรำชกำร  
เลขำนุกำรสภำ ฯ               และผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

วันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยประชุมสำมัญ  
สมัยที่  1  ครั งที่  2                      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  

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  1.1 กำรแต่งตั งที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำงขอเชิญท่ำนเลขำนุกำร-   
ประธำนสภำ        นำยกเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง อ่ำนค ำสั่งเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 

ที่ ๔๑/๒๕๕7  เรื่อง  แต่งตั งที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง   
ให้ที่ประชุมทรำบขอเชิญครับ 

 
นำยบัณฑิต  โกด ี  เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง หัวหน้ำส่วน 
เลขำนุกำรนำยกฯ  รำชกำรและผู้มเีกียรติที่เคำรพทุกท่ำน  ค ำสั่งเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงที่   

๔๑/๒๕๕7  เรื่อง  แต่งตั งที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง   
ตำมค ำสั่งเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ที่ 647/2556 ลงวนัที่ 26 ธันวำคม  
2556  ให้นำยสมชำย ลิ่มพันธ์ ต ำแหน่งที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบล 
ปำกน  ำฉวำง  ลำออกจำกต ำแหน่ง ตั งแต่วันที่ 27 ธันวำคม 2556 เป็นต้นไป นั น  
เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรของนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำงเป็นไปด้วย-            
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงจ ำเป็นจะต้องแต่งตั งที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี
ต ำบลปำกน  ำ เพ่ือช่วยเหลือในกำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลตำมที่นำยกเทศมนตรี
มอบหมำยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 48 อัฏฐ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล 
พ.ศ.2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 จึงแต่งตั ง  
นำยมณฑล เทวฤทธิ์ เป็นที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง โดยให้ผู้ที่
ได้รับแต่งตั งปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำงมอบหมำย  
 
 

/ให้เป็น…. 
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ให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมำย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 
เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  ทั งนี   ตั งแต่วันที่ 9 เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕7  
เป็นต้นไปสั่ง  ณ  วันที่  7  เดือน มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๕7  นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง 
นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -   เชิญนำยธีรยุทธ  น้อย  รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
ประธำนสภำฯ เป็นตัวแทนกล่ำวต้อนรับที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 

 
นำยธีรยุทธ  น้อย   -  กระผมนำยธีรยุทธ  น้อย  รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
รองประธำนสภำฯ ในนำมตัวแทนสภำฯ  มีควำมยินดีอย่ำงยิ่งที่นำยมณฑล  เทวฤทธิ์   มำเป็น 

ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำงขอบคุณครับ 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร -   ครับขอให้ทุกท่ำนตบมือต้อนรับนำยมณฑล  เทวฤทธิ์   ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี 
ประธำนสภำฯ ต ำบลปำกน  ำฉวำง 

 
ที่ประชุม     - รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -    กำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  
ประธำนสภำฯ     สมัยสำมัญ  สมัยที่ 2  ครั งที่ 1 ประจ ำปี 2556 เมื่อวันที่ 16   

ธันวำคม 2556 กระผมขอให้เพ่ือนสมำชิกเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงทุกท่ำน 
ได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยสำมัญ   
สมัยที่ 2 ครั งที่ 1 ประจ ำปี 2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2556 ที่ผ่ำนมำ 
ขอให้ตรวจสอบว่ำจะแก้ไขรำยงำนกำรประชุมข้อควำมใดบ้ำง ขอเชิญครับ 
 
- มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล 
ต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยสำมัญ  สมัยที่ 2  ครั งที ่1 ประจ ำปี 2556 เมื่อวันที่ 16   
ธันวำคม 2556  หรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้ำไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมนะครับ 
 

มตทิี่ประชุม   - รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยสำมัญ   
สมัยที่ 2  ครั งที่ 1 ประจ ำปี 2556 เมื่อวันที่ 16  ธันวำคม 2556  

- เห็นชอบ ....9..... เสียง 
- ไม่เห็นชอบ ......-...... เสียง 
- งดออกเสียง .....2..... เสียง 
 
 
 

/นำยวิวัฒน์.....   
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -    ส่วนรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยที่ 1 
ประธำนสภำฯ     ครั งที่ 1 ประจ ำปี 2557 เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2557 ทำงเลขำนุกำรสภำฯ 

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

เพื่อด้าเนินการโครงการปรับปรุงเหมืองน ้าสาธารณประโยชน์  หมู่ที่  8  ต้าบลฉวาง 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  เรื่อง  กำรพิจำรณำอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๕๗   
ประธำนสภำฯ   เพ่ือน ำไปพัฒนำโครงกำรปรับปรุงเหมืองน  ำสำธำรณประโยชน์  หมู่ที่  8   

ต ำบลฉวำง  จ ำนวน  1  โครงกำร  กระผมขอเชิญนำยกเทศมนตรีต ำบล 
ปำกน  ำฉวำงชี แจงรำยละเอียดตำมญัตตินี  

 
นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง          - เรียน ประธำนสภำฯ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง หัวหน้ำส่วน 
นำยกเทศมนตรีฯ  รำชกำรและผู้มเีกียรติที่เคำรพทุกท่ำน  ด้วยเมื่อวันที่  21-26  พฤศจิกำยน 
    2557  ที่ผ่ำนมำได้เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดอุทกภัยน  ำท่วมฉับพลัน  

น  ำป่ำไหลหลำก  ภำยในจังหวัดนครศรีธรรมรำช  ซึ่งส่งผลกระทบอ ำเภอฉวำงด้วย  
โดยเฉพำะในเขตเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงทั ง  ๒  เขต  คือ   
หมู่ที่  3 , 4 , 5 , 6 , 7 และ  8   ซึ่งน  ำท่วมขังเป็นระยะเวลำนำนและบำงหมู่บ้ำน
ได้รับควำมเดือดร้อนไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองและแก้ไขปัญหำได้  เนื่องจำกน  ำไหล
ลงสู่พื นที่ลุ่มต่ ำ  โดยเฉพำะเหมืองน  ำที่รองรับกำรระบำยของน  ำไหลล่ำช้ำ  
ประกอบกับท่อ คลส. ที่ระบำยน  ำมีไม่กีจุ่ด เป็นผลให้น  ำขัง  ท ำให้ประชำชนที่อำศัย
และประกอบอำชีพเกษตรกรรมในบริเวณนั นได้รับควำมเดือดร้อน  และขณะนี  
เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  2557  ยังไม่ประกำศใช้
โดยเฉพำะงบกลำง  ประเภทเงินส ำรองจ่ำยยังเบิกจ่ำยไม่ได้  ประกอบกับขณะนี    
ยังอยู่ในช่วงประกำศภัยพิบัติกรณี ที่ถูกประสบภัยน  ำท่วมของจังหวัดนครศรีธรรมรำช  
และพร้อมนี สมำชิกสภำเทศบำลเขต  2  ได้มีหนังสือถึงนำยกเทศมนตรีฯ  ลงวันที่  
27  มกรำคม  2557  เรื่องขอควำมช่วยเหลือควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื นที่
ที่มีผลกระทบโดยตรงกับปัญหำดังกล่ำว 
 ดังนั น  เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  จึงขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ.2557   ซึ่งเป็นรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุนในที่ประชุมสภำนี  
จำกกำรตรวจสอบสถำนะกำรคลังของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  เมื่อวันที่  28  
มกรำคม  2557  ปรำกฏว่ำเงินสะสมคงเหลือ 1,137,152.96  บำท โดยให้ค ำนึง
ฐำนะกำรคลังของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  และวงเงินที่ขออนุมัติจ่ำยขำดเงิน
สะสมประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2557  เป็นจ ำนวนเงิน  310,000  บำท   
 
 
 

/ตำม..... 
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   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงิน 
กำรฝำกเงิน  กำรเก็บรักษำเงิน  และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด  ๘  
เงินสะสม  ข้อ  ๘๙  ระบุว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจจ่ำยขำด 
เงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่น (รำยจ่ำยเพ่ือกำรลงทุน)  ภำยใต้ 
เงื่อนไขดังต่อไปนี  
 (๑)  ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเก่ียวกับด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  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 นที่กองช่ำงส ำรวจประมำณกำรแล้ว   
ที่ต้องน ำเงินสะสมไปพัฒนำและบ ำรุงรักษำมีจ ำนวน  1  โครงกำร   คือ 
 1.  โครงการปรับปรุงเหมืองน ้าสาธารณประโยชน์  หมู่ที่  8  
ต้าบลฉวาง   
 โดยท ำกำรปรับแต่งสภำพท้องคลองเหมืองน  ำสำธำรณประโยชน ์
ให้เรียบและสม่ ำเสมอขนำดกว้ำงเฉลี่ย  2.50  เมตร  ยำว  96  เมตร  
พร้อมวำงท่อระบำยน  ำ  คสล.  ขนำด Ø  0.80 × 1.00  เมตร  ยำแนว 
ปูนทรำย  โดยใช้ท่อ คสล. Ø  0.80 × 1.00  เมตร  จ ำนวน  100  ท่อน 
และวำงบ่อพักน  ำ คสล. ส ำหรับท่อ คสล. Ø 0.80×1.00 เมตร 
จ ำนวน  3  จุด  พร้อมฝำปิด  คสล.  เพ่ือระบำยน  ำท่วมขังในฤดูน  ำหลำก 
และฤดูฝน  ของพื นที่เกษตรกรรมบริเวณดังกล่ำว  เพ่ือให้น  ำระบำยไหลลง 
สู่คลองได้สะดวก  ด้ำนบนท่อระบำยน  ำถมหินผุตลอดควำมยำวขนำดกว้ำง 
เฉลี่ย  3.00  เมตร  ยำว  99  เมตร  สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร  โดยใช ้
ปริมำตรหินผุไม่น้อยกว่ำ  314  ลูกบำศก์เมตร  รำยละเอียดตำมรูปแบบ 
และข้อก ำหนดของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  ตำมแผนพัฒนำสำมปี            
(พ.ศ. 2557-2559)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๑)  ดังนั น  กระผมจึง 
ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗   
เป็นจ ำนวนเงิน  310,000   บำท 
 
 

/นำยวิวัฒน์.....   



6 

 

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

310,000  บำท  เพ่ือน ำไปพัฒนำโครงกำรปรับปรุงเหมืองน  ำ 
สำธำรณประโยชน์  หมู่ที่  8  ต ำบลฉวำง  จ ำนวน  ๑  โครงกำร   
มีสมำชิกเทศบำลจะเสนอควำมคิดเห็นอะไรบ้ำงเพรำะผมคิดว่ำทุกท่ำน 
คงทรำบเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของรำษฎร   
 

นำยถำวร  ปรีชำรัตน์  - เรียน ประธำนสภำฯ สมำชกิสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง หัวหน้ำส่วน 
สมำชิกสภำฯ เขต ๒  รำชกำรและผู้มเีกียรติทีเ่คำรพทุกท่ำน  กระผมนำยถำวร  ปรีชำรัตน์   

สมำชิกสภำฯ เขต  ๒  ขอสอบถำมว่ำสถำนที่ด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงเหมืองน  ำ
สำธำรณประโยชน์  หมู่ที่  8  ต ำบลฉวำง ครับ 
 

นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง          - เรียน ประธำนสภำฯ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง หัวหน้ำส่วน 
นำยกเทศมนตรฯี   สถำนที่ด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงเหมืองน  ำสำธำรณประโยชน์ 
หมู่ที่  8 ต ำบลฉวำง  อยู่ริมสวนยำงนำยเจริญฯ , นำยประเสริฐฯ  และ 
บริเวณด้ำนหลังบ้ำนนำยสำมำรถ  จะกอ 
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ตำมท่ีนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง  ได้ขอเสนอขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม 
ประธำนสภำฯ  ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๕๗  เป็นจ ำนวนเงิน  310,000  บำท  เพ่ือน ำไปพัฒนำ 
  โครงกำรปรับปรุงเหมืองน  ำสำธำรณประโยชน์  หมู่ที่  8 ต ำบลฉวำง  จ ำนวน 

๑ โครงกำร  มีสมำชิกเทศบำลจะเสนอควำมคิดเห็นอะไรบ้ำงเพรำะผมคิดว่ำทุกท่ำน 
คงทรำบเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของรำษฎร  ถ้ำไม่มีใครเสนอกระผมขอมติ 
ที่ประชุมว่ำอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗  เป็น 
จ ำนวนเงิน  310,000  บำท  ตำมท่ีเสนอหรือไม่ โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   -  อนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗    
    เป็นจ ำนวนเงิน  ๓10,๐๐๐  บำท  ด้วยคะแนนเสียง 

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

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ขอบคุณครับที่เพ่ือนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงที่อนุมัติ 
ประธำนสภำฯ   ให้จ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗  เป็นจ ำนวนเงิน   
    ๓10,๐๐๐  บำท   
 
 

/ระเบียบ.... 
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ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ในญัตติอ่ืนๆ นี  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลได้น ำเสนอปัญหำควำมต้องกำร   
ประธำนสภำฯ ในเรื่องต่ำงๆ หรือมีข้อสอบถำม ก็ขอเชิญครับ  
 
นำยถำวร  ปรีชำรัตน์  - เรียน ประธำนสภำฯ สมำชกิสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง หัวหน้ำส่วน 
สมำชิกสภำฯ เขต ๒  รำชกำรและผู้มเีกียรติที่เคำรพทุกท่ำน  ขอสอบถำมเรื่องปัญหำภัยแล้งไม่ทรำบว่ำ 

คณะผู้บริหำรมีแนวทำงป้องกันหรือมีแนวทำงแก้ไขปัญหำอย่ำงไรครับ 
 
นำยบุญธรรม รุ่งเรือง  -  เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรท้องถิ่นและผู้มีเกียรติที่เคำรพ 
นำยกเทศมนตรีฯ  ทุกท่ำน ผมขอตอบแนวทำงป้องกันปัญหำภัยแล้งและมีเรื่องแจ้งที่ประชุมสภำฯ 

ดังนี  
๑.  เรื่องปัญหำภัยแล้งเทศบำลเตรียมกำรวำงแผนแก้ไขปัญหำภัยแล้งโดยดู

จำกสถิติกำรขอใช้น  ำส่วนใหญ่อยู่บริเวณหัวสำยหนำม  และได้ตรวจสอบดูปรำกฏ
ว่ำบริเวณดังกล่ำวไม่มีแหล่งน  ำ  ผมเสนอว่ำเป็นไปได้ไหมว่ำถ้ำหำกตั ง 
แทงค์น  ำสักหนึ่งแทงค์โดยได้ให้สท.ไปส ำรวจสถำนที่ดู 

2.  เรื่องประชำสัมพันธ์ให้สมำชิกสภำฯ  ช่วยรณรงค์ให้ประชำชน
ระมัดระวังกำรเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูร้อน 

3.  เรื่องรถฉุกเฉิน  หำกมีเหตุด่วนให้แจ้งที่หมำยเลขโทรศัพท์   
075-481-131  โดยเรื่องนี ได้มอบหมำยให้ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบล 
ปำกน  ำฉวำง 
 4.  เรื่องขณะนี ทำงเทศบำลได้มีหนังสือไปถึงกำรไฟฟ้ำจันดีแล้วเพ่ือ 
ให้มำติดตั งมิเตอร์เพื่อท ำกำรทดสอบน  ำ 

5.  เรื่องคอสะพำนด่ำนฝ้ำยยังไม่แล้วเสร็จ ซ่ึงขณะนี อยู่ในช่วงระหว่ำง
ด ำเนินกำร 
 6.  เรื่องอำคำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฉวำง(อำคำรเดิม)  ในส่วนที่เป็น 
ส ำนักงำนปลัดห้องเดิมได้จัดท ำเป็นส ำนักงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพ 
เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงแล้ว  เพ่ือใช้อำคำรให้เป็นประโยชน์ 

7.  เรื่องกำรแต่งตั งคณะกรรมกำรชุมชนนั น  ได้แต่งตั งไปแล้วจึงขอเชิญ
ประชุมคณะกรรมกำรชุมชนและมอบป้ำยให้กับชุมชนประมำณวันที่  20  
กุมภำพันธ์  2557  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทรำบ 
 8.  เรื่องกำรทอดผ้ำป่ำสำมัคคีได้ก ำหนดร่วมกิจกรรมวันที่  28   
กุมภำพันธ์  2557  จึงขออนุญำตน ำชื่อของท่ำนเป็นกรรมกำรทอดผ้ำป่ำสำมัคค ี
และก่อนวันที่  28  กุมภำพันธ์  2557  จะมีประชุมผู้ปกครองเด็กเล็กเพ่ือให้ 
รับทรำบกำรพัฒนำปรับปรุงโรงเรียน 
 
 

/9.  เรื่อง..... 
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 9.  เรื่องเทศบัญญัติฯ  ได้มอบหมำยให้หัวหน้ำส ำนักปลัดประสำนกับ 
จังหวัดนครศรีธรรมรำชเพ่ือขอให้จัดประชุมเพ่ือพิจำรณำโครงกำรที ่
ขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่น  เพื่อขอรับควำมเห็นชอบ 
จำกคณะอนุกรรมกำรอ ำนวยกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กำรบริหำร 
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  ซึ่งจะประชุมในวันที่  3  กุมภำพันธ์ 2557  และ 
หลังวันที่  4  กุมภำพันธ์  2557  ทำงเทศบำลฯ ก็จะมีกำรประชุมสมัยวิสำมัญ   
จึงแจ้งที่ประชุมสภำฯทรำบถึงสำเหตุของกำรล่ำช้ำ 
 10.  เรื่องกำรจัดงำนกีฬำต ำบลอำจเกิดขึ นเมื่อเทศบัญญัตผิ่ำนแล้ว   
จึงขอให้เตรียมกำรจัดงำนกีฬำต ำบล  และเตรียมกำรโครงกำรจัดงำนประเพณีรดน  ำ 
ผู้สูงอำยุ  ขอขอบคุณครับ 

  
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร -  ขอขอบคุณทุกทำ่นครับ มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ขอเชิญครับ  
ประธำนสภำฯ             หำกไม่มีผมขอปิดกำรประชุมครับ  
 
 
ปิดกำรประชุมเวลำ  11.๓0 น. 
 
  

ลงชื่อ     สหัส อินทรสุวรรณ ์     จดรายงานการประชุม 
             ( นายสหัส อินทรสุวรรณ์ ) 
              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง           
 
 

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

   ลงชื่อ      สุนันท์ บุญมำก      ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
            ( นำยสุนันท์ บุญมำก )   
 

ลงชื่อ        สุขทวี จินดำรักษ์      กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
             ( นำยสุขทวี จินดำรักษ์ ) 
 

ลงชื่อ       สมศักดิ์  โสมล      กรรมกำรและเลขำนุกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
              ( นำยสมศักดิ์  โสมล ) 
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รายการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล สมัย  วิสามัญ      . 
สมัยที่ 1         ครั งที ่     2      ประจา้ปี พ.ศ.    2557   

เม่ือวันที ่  17    เดือน    กุมภาพันธ์     .พ.ศ.       2557   .เวลา   10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตา้บลปากน ้าฉวาง 

(ลงชื่อ)   วิวัฒน์ สุคนธจร   
      ( นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ) 

                                       ประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 
 


