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-ส ำเนำ- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั งที่  1  ประจ้าปี  ๒๕๕๗ 

วันที่ 19 พฤษภาคม  2557 
เวลา 13.30 น. 

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

 
ผู้มาประชุม 

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

4. นำงจริยำ    สุภำคม   สมำชิกสภำเทศบำล  เขต  1 
      5. นำยวิจิตร    ชลวิจิตร   สมำชิกสภำเทศบำล  เขต  ๑ 

6. นำยวัชรินทร์    สุพรรณ   สมำชิกสภำเทศบำล  เขต  1 
7. นำยสุขทวี    จินดำรักษ์          สมำชิกสภำเทศบำล  เขต  1 
8. นำยสุนันท์    บุญมำก   สมำชิกสภำเทศบำล  เขต  2 
9. นำยเชี่ยวชำญ   ชำตะรักษ์  สมำชิกสภำเทศบำล  เขต  2 
10. นำยด ำรงศักดิ์  สวนจันทร์  สมำชิกสภำเทศบำล  เขต  2 
11. นำยสมศักดิ์   โสมล         สมำชิกสภำเทศบำล  เขต  2 
12. นำยถำวร    ปรีชำรัตน์  สมำชิกสภำเทศบำล  เขต  2 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
      1. นำยบุญธรรม   รุ่งเรือง         นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 2. นำยธรำพงษ์  โสมล   รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 3. นำยธวชั  ร ำเพย   รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 

4. นำยมณฑล  เทวฤทธิ์   ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 5. นำยบัณฑิต  โกด ี  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 6. นำยสง่ำชัย    หนูเนียม   ปลัดเทศบำล  
 7. นำยบุญญฤทธิ์ พรมแดน  รองปลัดเทศบำล 
      8. นำงพรทิพย์  สิงหพันธ์      หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 9. นำยมนตรี  หนูเนตร   คนงำนทั่วไป 
 
 

/เริ่มประชุม..... 
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เริ่มประชุมเวลำ   09.30 น. 
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม   
 
นำยสหัส  อินทรสุวรรณ์ -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล ท่ำนคณะผู้บริหำร  
เลขำนุกำรสภำ ฯ               หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้ทรงเกียรติที่เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนครับ 

วันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยประชุมสำมัญ  
สมัยที่  2  ครั งที่  1                      255๗                     
               12 ท่ำน ถือว่ำครบองค์ประชุม ก่อนกำรประชุมกระผมขออ่ำน
ประกำศสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบล
ปำกน  ำฉวำง สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2557 ดังนี  

 

ประกาศสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ้าปี  พ.ศ. ๒๕๕7 
------------------------------------------------------- 

ตำมท่ีสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ได้มีมติก ำหนดสมัยประชุมและวันเริ่มสมัย
ประชุมสำมัญสมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕7 ในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำ
ฉวำง สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 10 มกรำคม ๒๕๕7 โดย
ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำป ี   พ.ศ. ๒๕๕7 ให้มีระยะเวลำตั งแต่วันที่      
1 - 30 เมษำยน ๒๕๕7 มีก ำหนด 30 วัน นั น 

ฉะนั น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล        
พ.ศ. ๒496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ               
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบล         
ปำกน  ำฉวำง สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕7 ตั งแต่วันที่ 1 - 30 
เมษำยน ๒๕๕7 มีก ำหนด 30 วัน  

จึงประกำศมำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน                 
ประกำศ ณ วันที่    28   มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๕7    

วิวัฒน์  สุคนธจร 
       (นำยววิัฒน์  สุคนธจร) 

      ประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
- และในโอกำสนี ขอเชิญท่ำนประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ได้จุดธูปเทียน
บูชำพระรัตนตรัย ขอเชิญครับ 
 
 
 

/นำยวิวัฒน์.....   
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -   ครับเชิญนำยบุญธรรม  รุ่งเรือง  นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
ประธำนสภำฯ   ท ำหน้ำทีจุ่ดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย  ขอเชิญครับ   
 
นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง -  จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
นำยกเทศมนตรีฯ  

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  1.1 กำรแนะน ำตัวพนักงำนเทศบำลที่มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ รำยนำงสำวจุรีรัตน์ ศรีถัด   
ประธำนสภำ        พนักงำนเทศบำล ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชน 5 สังกัดส ำนักปลัดเทศบำล 

ขอเชิญคุณจุรีรัตน์ ศรีถัด แนะน ำตัวต่อสภำแห่งนี  เพ่ือให้สมำชิกสภำเทศบำลต ำบล 
ปำกน  ำฉวำง ได้ทรำบถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เพ่ือจะสะดวกในกำรติดต่อรำชกำร
ต่อไป ขอเชิญครับ 

 
นำงสำวจุรีรัตน์ ศรีถัด  -  เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง หัวหน้ำส่วน 
นักพัฒนำชุมชน   รำชกำรและผู้มีเกียรติที่เคำรพทุกท่ำน  ดิฉันนำงสำวจุรีรัตน์ ศรีถัด  

ย้ำยมำเมื่อวันที่  13  มีนำคม  2557  เป็นพนักงำนเทศบำล  
ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชน 5  สังกัดส ำนักปลัดเทศบำล  รับผิดชอบงำนด้ำนส ำรวจ 
ข้อมูลเบื องต้นในเขตพัฒนำชุมชนเพ่ือจัดท ำแผนงำน  ด ำเนินกำรและสนับสนุน 
ให้มีกำรรวมกลุ่มของประชำชนประเภทต่ำง ๆ แสวงหำผู้น ำท้องถิ่น  เป็นผู้น ำและ 
ที่ปรึกษำกลุ่มในกำรพัฒนำชุมชน  ดูแลส่งเสริมประชำชนให้มีควำมสนใจ   
ควำมเข้ำใจและควำมคิดริเริ่มในกำรพัฒนำชุมชนในท้องถิ่นของตน  ร่วมท ำงำน 
พัฒนำกับประชำชนในท้องถิ่นอย่ำงใกล้ชิด  ให้ค ำแนะน ำและฝึกอบรมประชำชน 
ในท้องถิ่นตำมวิธีกำรและหลักกำรพัฒนำชุมชนในท้องถิ่นอย่ำงใกล้ชิด   
ให้ค ำแนะน ำและฝึกอบรมประชำชนในท้องถิ่นตำมวิธีกำรและหลักกำรพัฒนำชุมชน 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรำยได้ต่อครอบครัวในด้ำนเกษตรและอุตสำหกรรมใน 
ครัวเรือน  อ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ 
ช่วยเหลือประชำชนในท้องถิ่นทุกด้ำน  ติดตำมผลงำนและจัดท ำรำยงำนต่ำง ๆ  
เป็นต้น  ฝึกอบรมและให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับ 
รองลงมำ  ตอบปัญหำและชี แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่และปฏิบัติหน้ำที่ 
อ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่น  งำนด้ำนผู้สูงอำยุ  ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกำส  และ 
งำนด้ำนสงเครำะห์อื่น 

 
ที่ประชุม     - รับทรำบ 
 
 
 
 
 

/นำยวิวัฒน์....   
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  1.2 กรณีบุคคลผู้มีสิทธิได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ในกำรนี ก็ขอเชิญ   
ประธำนสภำ       ท่ำนนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง ได้ชี แจงรำยละเอียดในเรื่องดังกล่ำว        

ขอเรียนเชิญครับ 
 
นำยบุญธรรม รุ่งเรือง  - เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง หัวหน้ำส่วน 
นำยกเทศมนตรีฯ รำชกำรและผู้มีเกียรติที่เคำรพทุกท่ำน บุคคลผู้มีสิทธิได้รับ 

พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  เหรียญทองช้ำงเผือก   
 1.  นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง 
เหรียญเงินช้ำงเผือก 
 1.  นำยศุภชัย  ชิรำพร 
 2.  นำยธีรยุทธ  น้อย 
 3.  นำงสุรัชนี  เชำว์ช่ำงเหล็ก 
 4.  นำยสหัส  อินทรสุวรรณ์ 
 5.  นำงนัยนำ  หอมหวล 
 6.  นำยสุธ ี หอมหวล 
 7.  นำยสุรพิชญ์  เกตุสุรินทร์ 
 8.  นำยบัณฑิต  โกด ี
 9.  นำยส ำรวม  เกตุสุรินทร ์
 10.นำยอนันต์  สุขำทิพย์ 
 11.นำงจริยำ  สุภำคม 
 12.นำยธนบูรณ์  บ ำเพ็ญ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -    กำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  
ประธำนสภำฯ     สมัยวิสมัยที่ 1  ครั งที่ 2 ประจ ำปี 2557 เมื่อวันที่ 17  

กุมภำพันธ์ 2557 กระผมขอให้เพื่อนสมำชิกเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงทุกท่ำน 
ได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยวิสมัยที่ 1  
ครั งที่ 2 ประจ ำปี 2557 เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2557 ที่ผ่ำนมำ 
ขอให้ตรวจสอบว่ำจะแก้ไขรำยงำนกำรประชุมข้อควำมใดบ้ำง ขอเชิญครับ 
 
- มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล 
ต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยวิสมัยที่ 1  ครั งที่ 2 ประจ ำปี 2557 เมื่อวันที่ 17  
กุมภำพันธ์ 2557   หรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้ำไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมนะครับ 
 

มติที่ประชุม -  รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยวิสมัยที่ 1  ครั งที่ 
2 ประจ ำปี 2557 เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2557  

- เห็นชอบ ......11...... เสียง 
- ไม่เห็นชอบ ........-........  เสียง 
- งดออกเสียง .........1...... เสียง 

/นำยวิวัฒน…์. 
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -    เป็นอันว่ำที่ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำ 
ประธำนสภำฯ   ฉวำง สมัยวิสมัยที่ 1  ครั งที่ 2 ประจ ำปี 2557 เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2557 

ด้วยคะแนน  11  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงและโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวด         
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ้าปีงบประมาณ 2557  
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี แจงและโอนงบประมำณรำยจ่ำยใน 
ประธำนสภำฯ   หมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๗    

กระผมขอเชิญนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำงชี แจงรำยละเอียด 
ตำมญัตตินี  
 

นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง         - เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง หัวหน้ำส่วน 
นำยกเทศมนตรีฯ  รำชกำรและผู้มีเกียรติที่เคำรพทุกท่ำน ตำมที่เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ได้ประกำศใช้เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2557 นั น 
เนื่องจำกงบประมำณที่ตั งไว้บำงรำยกำรในหมวดค่ำครุภัณฑ์มีรำคำและคุณลักษณะ

 ของครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง บำงรำยกำรงบประมำณที่ตั งไว้ไม่เพียงพอเนื่องจำก 
เกิดเหตุกำรณ์ท่ีไม่ได้คำดกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำท ำให้ต้องโอนงบประมำณเพ่ิมและ       
บำงรำยกำร มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนต้องด ำเนินกำรแต่มิได้ตั งงบประมำณไว้            
จึงต้องเสนอขออนุมัติต่อสภำท้องถิ่นตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย     
วิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 และ ข้อ 29 
3.1 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์   
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 จ ำนวน 1 รำยกำรดังนี   
รำยกำรที่ 1 หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน ในหน่วยงำนส ำนัก
ปลัดเทศบำล รำยกำร 1) โต๊ะท ำงำนไม้อัดเอ็มดีเอฟพร้อมตู้ข้ำงโต๊ะ เพ่ือจ่ำยเป็นฯลฯ 
      -  โต๊ะท ำงำนไม้อัดเอ็มดีเอฟ ขนำดไม่น้อยกว่ำ W160 x D780 x H760 
ซม.  มีหน้ำท็อปกระจก มีตู้ข้ำงโต๊ะ จ ำนวน 1 ตัว ป้องกันควำมชื นและรอยขูดขีดได้ดี 
จ ำนวน 1 ชุดๆละ 22,900 บำท เนื่องจำกข้อมูลขนำดของโต๊ะคลำดเคลื่อนไม่
ถูกต้อง จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องโดยมีรำยละเอียดดังนี  
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น โต๊ะท ำงำนไม้อัดเอ็มดีเอฟ ขนำดไม่น้อยกว่ำ    
W160 x D78 x H76 ซม. มีหน้ำท็อปกระจก มีตู้ข้ำงโต๊ะ จ ำนวน 1 ตัว       
ป้องกันควำมชื นและรอยขูดขีดได้ดี จ ำนวน 1 ชุดๆละ 22,900 บำท 
  จึงขออนุมัติต่อสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรจัดท ำงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 ข้อ 29 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี แจงงบประมำณรำยจ่ำยใน       
หมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน    
หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น  

/นำยวิวัฒน์..... 
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ตำมท่ีนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง  ได้ขอเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประธำนสภำฯ    ค ำชี แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำงฯ ประจ ำปี 

งบประมำณ ๒๕๕๗ หมวดค่ำครุภัณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้น มีสมำชิกสภำเทศบำลฯ 
จะเสนอควำมคิดเห็นอะไรบ้ำงถ้ำไม่มีใครเสนอกระผมขอมติจำกที่ประชุม 
ที่ประชุมเห็นว่ำอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวด 
ค่ำครุภัณฑ์ฯ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำร 1) โต๊ะท ำงำนไม้อัดเอ็มดีเอฟพร้อม
ตู้ข้ำงโต๊ะ เพ่ือจ่ำยเป็นฯลฯ - โต๊ะท ำงำนไม้อัดเอ็มดีเอฟ ขนำดไม่น้อยกว่ำ        
W160 x D78 x H76 ซม. มีหน้ำท็อปกระจก มีตู้ข้ำงโต๊ะ จ ำนวน 1 ตัว       
ป้องกันควำมชื นและรอยขูดขีดได้ดี จ ำนวน 1 ชุดๆละ 22,900 บำท ตำมที่เสนอ
หรือไม่  โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   -  อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี แจงงบประมำณรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ฯ  
ดังกล่ำว ด้วยคะแนนเสียง 

- เห็นชอบ ......11...... เสียง 
- ไม่เห็นชอบ ........-........  เสียง 
- งดออกเสียง .........1...... เสียง 

 
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร  3.2 กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
ประธำนสภำฯ   ที่ท ำให้ ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  
    ขอเชิญนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำงชี แจง 
 
นำยบุญธรรม รุ่งเรือง  -  กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
นำยกเทศมนตรี   ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
    เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น โดยมีรำยกำรโอนงบประมำณของ  
    หน่วยงำนส ำนักปลัดเทศบำล จ ำนวน 1 รำยกำร หน่วยงำนกองคลัง จ ำนวน  
     2 รำยกำร หน่วยงำนกองช่ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 

หน่วยงำนส ำนักปลัดเทศบำลขออนุมัติโอนงบประมำณดังนี  
โอนเพิ่ม 
แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป 
งำน บริหำรทั่วไป 
งบ ลงทุน 
หมวด ค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภทรำยจ่ำย ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รำยกำรบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน 5,000) บำท  
งบประมำณคงเหลือ  -  บำท 
 
 
 

/โอนเพิ่มจ ำนวน..... 
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โอนเพิ่มจ้านวน + 514,000 บาท  
เหตุผลกำรโอนเพิ่มเนื่องจำกงบประมำณท่ีตั งไว้ไม่เพียงพอเพรำะเกิดเหตุกำรณ์ที่ 
ไม่ได้คำดกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำโดย 
โอนลดจำก  
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
งำนส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน 
งบด ำเนินงำน  
หมวด ค่ำใช้สอย  
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน 
โครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพและทัศนศึกษำดูงำน 
งบประมำณคงเหลือ 300,000 บำท 

โอนลด จ ำนวน - 300,000 บำท 
แผนงำนกำรศึกษำ 
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำใช้สอย 
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน
โครงกำรส่งเสริมกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน       
จ ำนวน  360,000  บำท 
งบประมำณคงเหลือ จ ำนวน 360,000 บำท 

โอนลด จ ำนวน – 214,000 บำท 
รวมโอนลด จ้านวน – 514,000 บาท 

 หน่วยงำนกองคลังขออนุมัติโอนงบประมำณและโอนไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
จ ำนวน 2 รำยกำรดังนี  
 โอนเงินงบประมำณเพ่ิมที่ท ำให้ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน จ ำนวน 1 รำยกำรดังนี  
แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป 
งำน บริหำรงำนคลัง 
งบ ลงทุน 
หมวด ค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภทรำยจ่ำย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รำยกำร ค่ำจัดซื อเครื่องส ำรองไฟ จ ำนวน 1,700 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อ 

 เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 750 VA จ ำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื นฐำน – มี 
 ก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 750 VA – สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 
 15 นำที เหตุผลในกำรโอนเพิ่มเนื่องจำกเกณฑ์รำคำและคุณลักษณะของครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์ ประกำศใช้เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2557 ท ำให้รำคำและ
 คุณลักษณะของครุภัณฑ์เปลี่ยนแปลง 

 
 

/ขออนุมัต.ิ... 
   



8 

 

ขออนุมัติโอนเพ่ิมจ ำนวน + 1,300 บำท และแก้ไขคุณลักษณะครุภัณฑ์         
เป็นค่ำจัดซื อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน 3,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อ    
เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA คุณลักษณะพื นฐำน – มีก ำลังไฟฟ้ำ           
ด้ำนนอกไมน่้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts – สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ      
15 นำท ี
 โอนงบประมำณไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ จ ำนวน 1 รำยกำร 
แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป 
งำน บริหำรงำนคลัง 
งบ ลงทุน 
หมวด ค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภทรำยจ่ำย ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 รำยกำร ค่ำจัดซื อตู้จัดเก็บเอกสำรขนำด 2 บำนมือจับชนิดบิด จ ำนวน 2 หลังๆละ 
5,800 บำท จ ำนวน 11,600 บำท และค่ำจัดซื อตู้เก็บเอกสำรขนำด 4 ลิ นชัก 
จ ำนวน 1 หลัง ๆ ละ 4,900 บำท รวมจ ำนวน 16,500 บำท 
  รวมโอนงบประมาณเพิ่ม จ้านวน + 17,800 บาท 
เหตุผลกำรโอนเพิ่ม เนื่องจำกไม่ได้ตั งงบประมำณเพ่ือกำรดังกล่ำวไว้ 
โดยโอนลดจำก  
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
งำน บริหำรงำนคลัง 
งบ ด ำเนินงำน 
หมวด ค่ำตอบแทน  
ประเภท เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 26,000 บำท 
งบประมำณคงเหลือ 26,000 บำท 

โอนลด จ้านวน - 17,800 บาท 
  
หน่วยงำนกองช่ำงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยและโอนไปตั งจ่ำยเป็น  
รำยกำร ใหม่ จ ำนวน 2 รำยกำร ดังนี  
โอนเงินงบประมำณเพ่ิม จ ำนวน 1 รำยกำรดังนี  
แผนงำน เคหะและชุมชน 
งำน บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบ ลงทุน 
หมวด ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท ค่ำบ ำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
รำยกำรค่ำบ ำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง(วงเงินเกิน  5,000 บำท)  
จ ำนวน  80,000  บำท 
งบประมำณคงเหลือ  80,000  บำท 
โอนเพิ่ม จ ำนวน + 48,500 บำท 
 
 

/โอนไป.... 
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โอนไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ จ ำนวน 1 รำยกำรดังนี  
แผนงำน  เคหะและชุมชน 
งำน บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบ ลงทุน 
หมวด ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร 
โครงกำรติดตั งกระจกส่องทำงเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน จ ำนวน 100,000 บำท  

รวมโอนเพิ่ม จ้านวน + 148,500 บาท 
เหตุผลเนื่องจำกงบประมำณท่ีตั งไว้ไม่เพียงพอและไม่ได้ตั งงบประมำณเพ่ือกำรนั นไว้ 
จ ำนวน  1  รำยกำร 
โดยโอนลดจำก    
แผนงำน  เคหะและชุมชน  
งำน บริหำรทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบ ลงทุน 
หมวด ค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภท ค่ำครุภัณฑ์ส ำรวจ 
รำยกำร ค่ำจัดซื อสว่ำงโรตำรี่ จ ำนวน 13,000 บำท 
งบประมำณคงเหลือ จ ำนวน 13,000 บำท 

โอนลด จ ำนวน – 13,000 บำท 

แผนงำน สำธำรณสุข 
งำน บริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอ่ืน 
งบ ด ำเนินกำร 
หมวด ค่ำใช้สอย 
ประเภท รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน 
รำยกำร โครงกำรจ้ำงเหมำเก็บขนขยะมูลฝอย จ ำนวน 420,000 บำท  
งบประมำณคงเหลือ จ ำนวน 69,500 บำท  

โอนลด จ ำนวน – 69,500 บำท 

แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป 
งำน บริหำรทั่วไป 
งบ ด ำเนินกำร 
หมวด ค่ำใช้สอย 
ประเภท รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน 
รำยกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั ง จ ำนวน 80,000 บำท  
งบประมำณคงเหลือ จ ำนวน 80,000 บำท 
 
 
 
 

/โอนลด.... 
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โอนลด จ ำนวน – 20,000 บำท 
แผนงำน กำรศึกษำ 
งำน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
งบ ด ำเนินกำร 
หมวด ค่ำใช้สอย 
ประเภท รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน 
รำยกำร โครงกำรส่งเสริมกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซี่ยน 

 จ ำนวน 360,000 บำท 
งบประมำณคงเหลือ จ ำนวน 146,000 บำท  

โอนลด จ ำนวน – 46,000 บำท 
รวมโอนลด จ้านวน – 148,500 บาท  

กำรโอนครั งนี เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น จึงขออนุมัติต่อสภำเทศบำลต ำบล
ปำกน  ำฉวำง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรจัดท ำงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ในหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน 
หรือโอน ไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 
  

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ตำมท่ีนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำงชี แจงกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยใน
ประธำนสภำฯ   หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน  

หรือโอนไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น โดยมีรำยกำร 
โอนงบประมำณของหน่วยงำนส ำนักปลัดเทศบำล จ ำนวน 1 รำยกำร หน่วยงำน 
กองคลัง จ ำนวน 2 รำยกำร หน่วยงำนกองช่ำง จ ำนวน 2 รำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้น       
มีสมำชิกสภำเทศบำลจะเสนอควำมคิดเห็นอะไรบ้ำงถ้ำไม่มีใครเสนอกระผมขอมติ 
จำกที่ประชุมที่ประชุมเห็นว่ำอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ 
ตำมท่ีเสนอหรือไม่  โปรดยกมือ 

 
นำงจริยำ  สุภำคม  -  เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง หัวหน้ำส่วน 
สท.เขต 1   รำชกำรและผู้มีเกียรติที่เคำรพทุกท่ำน ดิฉันนำงจริยำ  สุภำคม  สท.เขต 1 

ขอสนับสนุนกำรติดตั งกระจกส่องทำงเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน  ควรมีไฟกระพิบ  
และควรมีป้ำยบอกทำงโค้ง  ผิวจรำจร  ลูกระนำดของสองข้ำง 

 
นำยธีรยุทธ  น้อย  -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ คณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำฯ และ 
สมำชิกสภำฯ    หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน  กระผมนำยธีรยุทธ  น้อย สท.เขต 1   

ขอสอบถำมเรื่อง  เครื่องเลื่อย  พร้ำ  ได้ด ำเนินกำรหรือยัง 
 

นำยด ำรงศักดิ์  สวนจันทร์  -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ คณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำฯ และ 
สมำชิกสภำฯ    หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน  กระผมนำยด ำรงศักดิ์  สวนจันทร์  สท.เขต 2 

ขอสอบถำมว่ำกำรติดตั งกระจกส่องทำงเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนมีจ ำนวนกี่จุด  
และขอเสนอควรจัดท ำเป็นป้ำยบอกทำงด้วย 

  /นำยวิวัฒน์.... 
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  เชิญนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำงชี แจงครับ  
ประธำนสภำฯ 
 
นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง         - เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง หัวหน้ำส่วน 

นำยกเทศมนตรีฯ รำชกำรและผู้มีเกียรติที่เคำรพทุกท่ำน  เรื่องไฟกระพิบ   
ปัจจุบันไฟกระพริบของเทศบำลมีอยู่แล้วที่ช ำรุดจ ำนวน  2  จุด  ซึ่งก ำลัง
ด ำเนินกำรซ่อม  ส่วนป้ำยบอกทำง  และลูกระนำทในเวลำอันใกล้นี ก ำลังด ำเนินกำร
และจะเสนอในกำรประชุมสภำในโครงกำรต่อไปครับ ส่วนกำรติดตั งกระจกส่องทำง           
เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนนั นมีไม่น้อยกว่ำ 5  จุด และเรื่อง  เครื่องเลื่อย  พร้ำ  
ทำงเทศบำลจะด ำเนินกำรในเวลำอันใกล้นี ครับ 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ตำมท่ีนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำงชี แจงกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยใน
ประธำนสภำฯ   หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน  

หรือโอนไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น โดยมีรำยกำร 
โอนงบประมำณของหน่วยงำนส ำนักปลัดเทศบำล จ ำนวน 1 รำยกำร หน่วยงำน 
กองคลัง จ ำนวน 2 รำยกำร หน่วยงำนกองช่ำง จ ำนวน 2 รำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้น       
มีสมำชิกสภำเทศบำลจะเสนอควำมคิดเห็นอะไรบ้ำงถ้ำไม่มีใครเสนอกระผมขอมติ 
จำกที่ประชุมที่ประชุมเห็นว่ำอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2557  ในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ตำมที่เสนอหรือไม่  โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม   -  อนุมัติให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  

ดังกล่ำว ด้วยคะแนนเสียง 
- เห็นชอบ ......11...... เสียง 
- ไม่เห็นชอบ ........-........  เสียง 
- งดออกเสียง .........1...... เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔      เรื่องการพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  เพื่อใช้
เป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุน  จ้านวน  2  โครงการ  ได้แก่ 
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร   ๑.  โครงกำรก่อสร้ำงถนน  คสล.  สำยจำกบ้ำนนำยสมพงษ์  บุญมำก  
ประธำนสภำฯ   หมู่ที่  ๖  ต ำบลฉวำง  จดเขต  หมู่ที่  ๑  ต ำบลไสหร้ำ 

๒.  โครงกำรจัดซื อรถยนต์บรรทุกน  ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์          
จ ำนวน  ๑  คัน 

    ญัตตินี ขอเชิญนำยกชี แจง 
 
นำยบุญธรรม รุ่งเรือง  - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ และหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน   
นำยกเทศมนตรีฯ   และผู้ทรงเกียรติที่เคำรพทุกท่ำน  จำกกำรที่เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงได้ตั ง 
    งบประมำณ 2557  ไว้ประมำณ 19,800,000  บำท  ไวน้ั น  ปรำกฏว่ำบัดนี  
 
 

/รำยจ่ำย.... 
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    รำยจ่ำยได้ท ำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจะเข้ำเดือนที่  7  ประกอบกับขณะนี  

รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุนมีสัดส่วนที่จะน ำเงินงบประมำณไปพัฒนำน้อยกว่ำรำยจ่ำย 
ประจ ำ  ท ำให้ยอดเงินงบประมำณที่จะโอนไปตั งจ่ำยรำยกำรขึ นใหม่เป็นรำยจ่ำย
เพ่ือกำรลงทุนมีไม่เพียงพอ  จึงจ ำเป็นขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม  ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ.2557  ที่คงเหลือ  ณ  วันที่  31  มีนำคม  2557  เป็นเงิน  
3,856,852.38  บำท  โดยให้ค ำนึงฐำนะกำรคลังขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอีกด้วย  มิให้เกิดผลกระทบในระยะยำว  คณะผู้บริหำรเทศบำล 
พิจำรณำเห็นว่ำโครงกำรที่เสนอของบประมำณจ่ำยขำดเงินสะสมจ ำนวน  2   
โครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน      
หรือกำรบริหำรชุมชนและสังคมของประชำชนในพื นท่ีและไม่อำจจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีในปีต่อไปได้  จึงต้องใช้จ่ำยเงินสะสมโดยโครงกำรทั งสองโครงกำร
อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี (พ.ศ.2557-พ.ศ.2559)  และแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ.2557-พ.ศ.2559)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)  โครงกำรที่ขออนุมัติจ่ำยขำด     
เงินสะสมประจ ำปี  2557  แยกเหตุผลควำมจ ำเป็นดังนี  
 1.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยจำกบ้ำนนำยสมพงษ์  
บุญมำก  หมู่ที่ 6  ต ำบลฉวำง  จดเขตหมู่ที่ 1  ต ำบลไสหร้ำ  โดยท ำกำรก่อสร้ำง
ถนน  คสล.ขนำดกว้ำง  4.00 เมตร  ยำว  235  เมตร  หนำ  0.15  เมตร  หรือ
มีพื นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ  940  ตำรำงเมตร  พร้อมถมหินผุ  ปรับผิว
ทำงเดิม  18  ลูกบำศก์เมตรและใช้หินผุถมไหล่ทำง  กว้ำงข้ำงละ 0.30  เมตร  
ยำว  235  เมตร  หนำเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือสภำพพื นที่  ตำมแบบแปลนและ
ข้อก ำหนดของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  พร้อมติดตั งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร
จ ำนวน  1  ป้ำย  งบประมำณตั งไว้  545,000  บำท  จำ่ยจำกเงินสะสมปรำกฏ
ในแผนงำนเคหะและชุมชน  ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559)  ข้อ  46  
ผู้รับผิดชอบกองช่ำง  จ่ำยจำกเงินสะสม  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน 

     เหตุผลที่มีควำมจ ำเป็นที่ต้องน ำเงินสะสมในก่อสร้ำงถนนสำยดังกล่ำว   
    เนื่องจำกสภำพถนนเป็นหินคลุกซึ่งก่อสร้ำงมำหลำยปี  มีสภำพเป็นหลุมเป็นบ่อ 

   กำรสัญจรไปมำของประชำชนทั งต ำบลฉวำง  และต ำบลไสหร้ำ  ไม่ค่อยสะดวก   
ในกำรขนย้ำยพืชผลทำงกำรเกษตร  จึงจ ำเป็นก่อสร้ำงให้เป็นถนนคอนกรีตอย่ำง 
ถำวรและยั่งยืนตลอดจนเป็นกำรป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุกำรสัญจรไปมำของ 
รถยนต์และจักรยำนยนต์ไม่ให้เกิดอันตรำยถึงชีวิตได้ 

2.  โครงกำรจัดซื อรถยนต์บรรทุกน  ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์พร้อม
ระบบโฟมที่ปลำยปืน  เครื่องยนต์ดีเซลชนิด 6 ล้อ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 150 แรงม้ำ  
ควำมจุน  ำไม่ต่ ำกว่ำ 4,000 ลิตร  ถังทรงสี่เหลี่ยมพร้อมปั๊มสูบน  ำแรงดันสูง  
ส ำหรับในกำรดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งำนมำก่อน  งบประมำณ
ตั งไว้  3,000,000  บำท จ ำนวน  1  คัน  ตำมรำคำที่มีกำรซื อขำยกับหน่วย
รำชกำรส่วนท้องถิ่น (นอกเหนือรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ปี  2556)  ตำม
แผนพัฒนำสำมปีเพ่ิมเติม (ฉบับที่  1) พ.ศ.2557-2559  จ่ำยจำกเงินสะสม  
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   หน่วยงำนที่รับผิดชอบคือส ำนักปลัดเทศบำล 

/เหตุผล.... 
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เหตุผลที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องน ำเงินสะสมไปจัดซื อรถยนต์บรรทุก

น  ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์พร้อมระบบโฟมที่ปลำยปืน  เครื่องยนต์ดีเซลชนิด 6 
ล้อ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 150 แรงม้ำ  ควำมจุน  ำไม่ต่ ำกว่ำ 4,000 ลิตร  เนื่องจำกว่ำ
ในรอบปีที่ผ่ำนมำ และในปีนี ในเขตพื นที่เขตเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงได้เกิด
อุบัติเหตุไฟไหม้บ้ำนเรือนอำศัย  สวนยำงพำรำ  และป่ำที่เป็นสำธำรณประโยชน์
หลำยครั งกว่ำจะติดต่อประสำนงำนขอรถดับเพลิงและบุคลำกรดับเพลิงใน
หน่วยงำนที่อยู่ใกล้เคียงบำงครั งล่ำช้ำ        ไม่ทันเหตุกำรณ์อำจก่อควำมเสียหำย
อย่ำงใหญ่หลวง  ประกอบเทศบำลต ำบล-ปำกน  ำฉวำงเพ่ิงจัดตั งเป็นเทศบำล  เมื่อ
วันที่  22  พฤษภำคม  2556  ที่ผ่ำนมำ         จึงจ ำเป็นต้องยกระดับมำตรฐำน
ศักยภำพกำรท ำงำนให้เทียบเท่ำท้องถิ่นอ่ืนได้    เพื่อบริกำรตำมควำมต้องกำรของ
ประชำชนในพื นท่ีตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยตรงและงำนอ่ืนที่อยู่นอกเหนือนี เป็นต้น 
 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงิน      
กำรฝำกเงิน  กำรเก็บรักษำเงิน  และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2548  ข้อ  89  ก ำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถใช้จ่ำยเงินสะสมได้โดยให้เป็นอ ำนำจ         
ของสภำท้องถิ่นที่จะอนุมัติภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี  
 1.  ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคมหรือกิจกำรที่เป็นกำร
เพ่ิมพูนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจกำรที่จัดท ำบ ำบัดควำม
เดือดร้อนของประชำชน  ทั งนี   ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 ส ำหรับโครงกำรทั งสองโครงกำรที่ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ.2557  ต่อสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงนั น  เป็นโครงกำร    
ที่ประชำชนในพื นที่ได้รับประโยชน์โดยตรงที่ได้ชี แจงทั งเหตุและผลดังกล่ำวข้ำงต้น  
ดังนั น  เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน            
กำรเบิกจ่ำยเงิน  กำรฝำกเงิน  กำรเก็บรักษำเงิน  และตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2548            
จึงขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2557  รวมเป็นเงิน 
3,545,000  บำท  โดยแยกเป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนน  คสล.  หมู่ที่  6  เป็นเงิน  
545,000  บำท  และจัดซื อรถยนต์บรรทุกน  ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์เป็นเงิน  
3,000,000  บำท  ต่อสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  ได้หรือไม่  จึงเรียนมำเพ่ือ
โปรดพิจำรณำ 
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -   ขอบคุณครับ  ตำมท่ีนำยกชี แจงเหตุและผลกำรขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม 
ประธำนสภำฯ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2557  เพ่ือน ำไปพัฒนำรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน   

จ ำนวน  ๒  โครงกำรรวมเป็นเงิน  3,545,000  บำท  เพ่ือนสมำชิกสภำทุกท่ำน
คงทรำบ  มีท่ำนใดจะเสนออีกหรือไม่   
 

/นำยด ำรงศักดิ์..... 



14 

 

นำยด ำรงศักดิ์  สวนจันทร์  -  เรื่องโครงกำรก่อสร้ำงถนนเมื่อด ำเนินกำรก่อสร้ำงให้ผู้บริหำรก ำชับกับผู้รับเหมำ 
สท.เขต  2   ให้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงให้ถนนสำมำรถใช้กำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
นำยถำวร  ปรีชำรัตน์  -  สอบถำมเรื่องรถดับเพลิงที่จะซื อใหม่กับรถน  ำเอนกประสงค์คันเดิมทำง 
สท.เขต  2   คณะผู้บริหำรมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงไร 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -   ขอเชิญผู้บริหำรชี แจง 
ประธำนสภำฯ 
 
นำยบุญธรรม รุ่งเรือง  - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ และหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน   
นำยกเทศมนตรีฯ   และผู้ทรงเกียรติที่เคำรพทุกท่ำน  กระผมขอชี แจงเรื่องกำรก่อสร้ำงถนน 

เพ่ือด ำเนินกำรก่อสร้ำงผมจะเน้นย  ำไปยังกองช่ำงให้ควบคุมกำรก่อสร้ำง 
อย่ำงเคร่งครัด  และก ำชับให้กรรมกำรตรวจกำรจ้ำง   ตรวจสอบให้รัดกุมขึ น 
ส ำหรับเรื่องรถน  ำเอนกประสงค์คันที่เกิดอุบัติเหตุกรณีเป็นครุภัณฑ์ของหน่วยงำนรัฐ 
ซึ่งประกันชั น 1 ไม่สำมำรถประกันได้  และรถคันดังกล่ำวใช้มำแล้วประมำณ 7 ปี 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -   ขอบคุณครับ  ตำมท่ีนำยกชี แจงเหตุและผลกำรขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม 
ประธำนสภำฯ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2557  เพ่ือน ำไปพัฒนำรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน   

จ ำนวน  ๒  โครงกำรรวมเป็นเงิน  3,545,000  บำท  เพ่ือนสมำชิกสภำทุกท่ำน
คงทรำบ  มีท่ำนใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้ำไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเห็นควรอนุมัติ
ให้จ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ  2557  ได้หรือไม่ตำมที่เสนอ 

 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบ ......11...... เสียง 

- ไม่เห็นชอบ ........-........  เสียง 
- งดออกเสียง .........1...... เสียง 
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -   เป็นอันว่ำสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมด้วย 
ประธำนสภำฯ   คะแนนเสียงจ ำนวน  11  เสียง  เป็นเงินทั งสิ น  3,545,000  บำท   

เป็น  2  โครงกำรดังนี  
     1.  โครงกำรก่อสร้ำงถนน  คสล.  ขนำดกว้ำง  4.00  เมตร   

ยำว  235  เมตร  หนำ  0.15  เมตร  หรือพื นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 
940  ตำรำงเมตร  พร้อมถมหินผุ  ปรับผิวทำงเดิม  18  ลูกบำศก์เมตร  และ 
ใช้หินผุถมไหล่ทำง  กว้ำงข้ำงละ  0.30  เมตร  ยำว  235  เมตร  หนำเฉลี่ย  
0.15  เมตร  หรือตำมสภำพพื นที่  ตำมแบบแปลนและข้อก ำหนดของเทศบำล 
ต ำบลปำกน  ำฉวำง  พร้อมติดตั งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร  จ ำนวน  1  ป้ำย 
งบประมำณ  545,000  บำท  จ่ำยจำกเงินสะสม  แผนงำนเคหะและชุมชน   
ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ  46  ผู้รับผิดชอบกองช่ำง 
 
 

/2.  โครงกำร..... 
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2.  โครงกำรจัดซื อรถยนต์บรรทุกน  ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์พร้อม
ระบบโฟมที่ปลำยปืน  เครื่องยนต์ดีเซลชนิด 6 ล้อ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 150 แรงม้ำ  
ควำมจุน  ำไม่ต่ ำกว่ำ 4,000 ลิตร  ถังทรงสี่เหลี่ยมพร้อมปั๊มสูบน  ำแรงดันสูง  
ส ำหรับในกำรดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งำนมำก่อน งบประมำณ  
3,000,000  บำท  จ ำนวน  1  คัน ตำมรำคำที่มีกำรซื อขำยกับหน่วยรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น (นอกเหนือรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ปี  2556)  จ่ำยจำกเงินสะสมตำม
แผนพัฒนำสำมปีเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)  พ.ศ.2557-2559  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
คือส ำนักปลัดเทศบำล 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องการพิจารณาแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเขตเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ญัตติเรื่องกำรพิจำรณำแก้ไขปัญหำภัยแล้งในเขตเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงนี  
ประธำนสภำฯ   คุณสุขทวี จินดำรักษ์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงเป็นผู้เสนอ ขอเชิญ 

กระผมขอเชิญคุณสุขทวี จินดำรักษ์ ชี แจงรำยละเอียดตำมญัตตินี ครับ 
 
นำยสุขทวี จินดำรักษ์  -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ และหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน   
สมำชิกสภำเทศบำลฯ และผู้ทรงเกียรติที่เคำรพทุกท่ำนกระผมนำยสุขทวี  จินดำรักษ์  สท.เขต  1   

ในช่วงหลำยเดือนท่ีผ่ำนมำ  ในเขตพื นที่เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงได้ประสบกับ
ปัญหำภัยแล้ง อันเนื่องมำจำกฝนทิ งช่วงเป็นเวลำนำน  ท ำให้ประชำชนในเขตพื นที่
เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรขำดแคลนน  ำอุปโภค-
บริโภค  กำรขำดแคลนน  ำในกำรท ำเกษตรกรรม  โดยในพื นที่หมู่ที่  7 , หมู่ที่  8  
ได้รับผลกระทบเป็นอย่ำงมำก  รวมทั งภัยแล้งยังเป็นปัจจัยส ำคัญท่ีท ำให้เกิดไฟป่ำ 
หรืออัคคีภัยขึ นได้  ซึ่งอำจส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนอย่ำงมหำศำล  
ดังนั นจึงเสนอญัตตินี มำเพ่ือให้สภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงพิจำรณำแก้ไขปัญหำ
ดังกล่ำวต่อไป  และขอเสนอเพ่ือกำรเตรียมควำมพร้อมไม่ว่ำจะเป็นอุปกรณ์กักเก็บ
น  ำ  เพรำะบำงพื นที่ไม่มีบ่อน  ำใช้ 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  เชิญนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำงชี แจงครับ  
ประธำนสภำฯ 
 
นำยบุญธรรม รุ่งเรือง  - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ และหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน   
นำยกเทศมนตรีฯ   และผู้ทรงเกียรติที่เคำรพทุกท่ำน  กระผมได้ทรำบและตระหนักถึงปัญหำภัยแล้ง 

ในเขตรับผิดชอบของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงดี  และได้มอบให้ 
รองธรำพงษ์  โสมล  รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง  ประสำนกับประปำ
ส่วนภูมิภำคที่จันดีว่ำจะด ำเนินกำรอย่ำงไรให้สำมำรถใช้ประปำส่วนภูมิภำคได้ใน
พื นที่และส ำหรับน  ำประปำในหมู่ที.่7  ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ น  ส่วนเขตหมู่ที่  8  
ที่จะขุดสระน  ำในที่วัดควนสูงต้องฝำกคุณธีรยุทธ  น้อย  รองประธำนสภำเทศบำล
ไปหำรือเจ้ำอำวำส-   วัดวังม่วง  ซึ่งดูแลวัดควนสูงเพ่ือที่จะขอที่ส่วนหนึ่งขุดสระน  ำ
เพ่ือกักเก็บน  ำไว้ส ำหรับดูดใส่แทงค์ในระบบประปำหมู่บ้ำนต่อไป  จะได้หรือไม่ 
  

/นำยวิวัฒน์..... 
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นำยวิวัฒน์ สุคนธจร  -  ขอบคุณครับนำยกทีช่ี แจงในประเด็นดังกล่ำว  
ประธำนสภำฯ    
 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องการพิจารณาหารือกรณีการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่เทศบาลต้าบล 
ปากน ้าฉวาง  
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ญัตติเรื่องกำรพิจำรณำกำรพิจำรณำหำรือกรณีกำรให้บริกำรประชำชนของ 
ประธำนสภำฯ   เจ้ำหน้ำที่เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง คุณสุขทวี จินดำรักษ์ สมำชิกสภำเทศบำล 

ต ำบลปำกน  ำฉวำงเป็นผู้เสนอ ขอเชิญ กระผมขอเชิญคุณสุขทวี จินดำรักษ์ ชี แจง
รำยละเอียดตำมญัตตินี ครับ 

 
นำยสุขทวี จินดำรักษ์  -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ และหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน   
สมำชิกสภำเทศบำลฯ และผู้ทรงเกียรติที่เคำรพทุกท่ำนกระผมนำยสุขทวี  จินดำรักษ์  สท.เขต  1   
 ขอแจ้งเรื่องกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง              

ในกำรให้บริกำรประชำชนในพื นที่  เนื่องจำกได้รับแจ้งจำกประชำชนในเขตพื นที่
เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  ในเรื่องกำรให้บริกำรประชำชนของเจ้ำหน้ำที่เทศบำล
ต ำบลปำกน  ำฉวำงในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนต่ำงๆ เช่น  เรื่องประปำ    
เป็นต้น  เจ้ำหน้ำที่ได้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำล่ำช้ำ  ท ำให้ประชำชนได้รับ       
ควำมเดือดร้อน  บำงกรณีอำจตกหล่นในด้ำนกริยำมำรยำทกับประชำชนที่ได้เข้ำมำ
ใช้บริกำรเพ่ือน ำไปปรึกษำหำรือกับหัวหน้ำส่วนรำชกำรในอันดับต่อไปครับ      
ดังนั นจึงเสนอญัตตินี เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจำรณำแก้ไขปัญหำดังกล่ำวต่อไป 

. 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  เชิญนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำงชี แจงครับ  
ประธำนสภำฯ 
 
นำยบุญธรรม รุ่งเรือง  - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ และหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน   
นำยกเทศมนตรีฯ   และผู้ทรงเกียรติที่เคำรพทุกท่ำน  กระผมและคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบล 

ปำกน  ำฉวำงได้ตระหนักและก ำชับกับเจ้ำหน้ำที่เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
อยู่เสมอในเรื่องของกำรให้บริกำรประชำชนในพื นที่  และได้น ำเรื่องนี เข้ำใน 
ระเบียบวำระกำรประชุมพนักงำนเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงอยู่เสมอ พร้อมทั ง 
ได้มอบหมำยให้นำยมณฑล  เทวฤทธิ์  ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
เป็นผู้ก ำกับดูแลในเรื่องนี   และกระผมขอเชิญนำยมณฑล  เทวฤทธิ์   
ชี แจงเพ่ิมเติมครับ   
 
 
 
 
 

/นำยมณฑล.....   
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นำยมณฑล  เทวฤทธิ์    -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ และหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน   
ที่ปรึกษำฯ และผู้ทรงเกียรติที่เคำรพทุกท่ำนกระผมนำยมณฑล  เทวฤทธิ์  ที่ปรึกษำ

นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง  ในเรื่องของกำรให้บริกำรประชำชนของ
เจ้ำหน้ำที่เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงนั น  มีหลำยส่วน  เชน่   

  1.  กำรให้บริกำรรถ EMS  มีอยู่จ ำนวน  2  คัน  ซึ่งกำรใช้งำนในปัจจุบัน
สำมำรถใช้งำนได้อยู่  1  คัน  เนื่องจำกอีก  1  คันรอกำรส่งมอบจำกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด   

  2.  กำรให้บริกำรเก่ียวกับภัยแล้ง ในขณะนี รถบรรทุกน  ำได้เกิดอุบัติเหตุอยู่
ยังไม่สำมำรถใช้กำรได้ 

  3.  กำรให้บริกำรของ อปพร.เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  ได้เน้นย  ำให้
เจ้ำหน้ำที่ อพปร.ทุกท่ำนมีกำรท ำงำนด้วยจิตอำสำเสมอ 

  4.  กำรให้บริกำรประชำชนของส่วนกองคลังและส ำนักปลัดเทศบำลนั นใน
ส่วนนี จะรับไว้เพื่อน ำไปพัฒนำให้ดีขึ น 

 
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร  -  ขอบคุณครับนำยกและคณะผู้บริหำรรวมทั งสมำชิกสภำทีช่ี แจงในประเด็น
ประธำนสภำฯ   ดังกล่ำว    
 
ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง           
เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง พ.ศ.2557 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร           - ระเบียบวำระท่ี 7  เรื่อง ญัตติกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำง           
ประธำนสภำฯ เทศบัญญัติเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เรื่อง “กำรบริหำรกิจกำรประปำเทศบำล

ต ำบลปำกน  ำฉวำง  พ.ศ.2557” เพ่ือพิจำรณำวำระที่ 1 รับหลักกำร ขอเชิญ 
นำยกเสนอญัตตินี  

 

นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง         - เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง และผู้มีเกียรติ 
นำยกเทศมนตรีฯ   ที่เคำรพทุกท่ำน  ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฉวำงเดิม (ก่อนจัดตั งเป็นเทศบำล
    ต ำบลปำกน  ำฉวำง) ได้ประกำศใช้ข้อบัญญัติ  เรื่อง  กำรบริหำรกิจกำรประปำ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฉวำง  มำตั งแต่ปี  2547  เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่และผู้ใช้น  ำ
ถือเป็นแนวปฏิบัติในกำรใช้น  ำประปำในเขตเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงมำจนถึง
ปัจจุบันปรำกฏว่ำรำยละเอียดและค่ำใช้จ่ำยบำงประกำรไม่สอดคล้องกับภำวะ
เศรษฐกิจและควำมต้องกำรของประชำชน ดังนั น เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง      
จึงตรำเทศบัญญัตินี ขึ น โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มำตรำ 51 ภำยใต้บังคับแห่ง
กฎหมำย เทศบำลต ำบลอำจจัดท ำกิจกำรใดๆ ในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี  (1) ให้มี
น  ำสะอำดหรือกำรประปำ  
 
 

/มำตรำ 60.... 
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มำตรำ 60 เทศบำลมีอ ำนำจตรำเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบท
กฎหมำยในกรณีดังต่อไปนี   

(1) เพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมหน้ำที่ของเทศบำลที่ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัตินี  

(2) เมื่อมีกฎหมำยบัญญัติให้เทศบำลตรำเทศบัญญัติหรือให้มี
อ ำนำจตรำเทศบัญญัติ 

ในเทศบัญญัตินั น  จะก ำหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วย
ก็ได้แต่ห้ำมมิให้ก ำหนดเกินกว่ำหนึ่งพันบำท 

     และมำตรำ 66 เทศบำลอำจมีรำยได้ ดังต่อไปนี  
      (4) รำยได้จำกกำรสำธำรณูปโภคและเทศพำณิชย์ 

  ตำมรำยละเอียดในเล่มร่ำงเทศบัญญัติท่ีแจกให้ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล   
ไปแล้วนั น จึงเสนอร่ำงเทศบัญญัติดังกล่ำว เพื่อให้ในที่ประชุมสภำเทศบำล         
ได้พิจำรณำวำระที่ 1  รับหลักกำรต่อไป 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร           - ขอบคุณท่ำนนำยก  กระผมขอให้เพ่ือนสมำชิก  เทศบำลทุกท่ำนได้พิจำรณำ         
ประธำนสภำฯ เทศบัญญัติ เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรประปำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  พ.ศ.2557 

ที่ร่ำงเทศบัญญัติ อยู่ในมือของท่ำนแล้ว ในวำระท่ี 1 รับหลักกำร 
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร           - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออีกหรือไม่  ขอเชิญ   ถ้ำไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธำนสภำฯ ว่ำรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง “กำรบริหำรกิจกำรประปำเทศบำลต ำบล

ปำกน  ำฉวำง  พ.ศ.2557”  หรือไม่ โปรดยกมือ  
 

มติที่ประชุม รับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง “กำรบริหำรกิจกำรประปำเทศบำลต ำบลปำกน  ำ
ฉวำง  พ.ศ.2557”  ด้วยคะแนน 

- เห็นชอบ ......11...... เสียง 
- ไม่เห็นชอบ ........-........  เสียง 
- งดออกเสียง .........1...... เสียง 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร         -  ครับ  เป็นอันว่ำที่ประชุมแห่งนี ได้รับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติ  
ประธำนสภำฯ               เรื่อง  กำรบริหำรกิจกำรประปำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  พ.ศ.2557 วำระท่ี 1 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดังนั น  ก่อนจะที่พิจำรณำวำระที่สองและสำม  ในกรณี     
เทศบัญญัติที่ไม่ใช่เป็นงบประมำณ กระผมขอให้ฝ่ำยกฎหมำยโดยเฉพำะปลัดชี แจง
ระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วย  ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ. 
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ขอเชิญครับ 

นำยสง่ำชัย  หนูเนียม        เรียนประธำนสภำ  สมำชิกสภำเทศบำล  คณะผู้บริหำรท้องถิ่น  และผู้ทรงเกียรติ      
ปลัดเทศบำล               ที่เคำรพทุกท่ำน  ตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45  ระบุว่ำญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่ประชุม
สภำท้องถิ่นต้องพิจำรณำเป็นสำมวำระ  แต่ที่ประชุมสภำท้องถิ่น จะอนุมัติให้
พิจำรณำ  สำมวำระรวดเดียวก็ได้ 

/ในกำร.... 
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ในกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว  ผู้บริหำรท้องถิ่น  หรือสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ    
ก็ได้เมื่อที่ประชุมสภำท้องถิ่น  อนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวแล้ว กำร
พิจำรณำวำระที่สองนั น  ให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำ  
โดยให้ประธำนที่ประชุมเป็นประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ 

ญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณจะพิจำรณำสำมวำระรวดเดียวไม่ได้         
และในกำรพิจำรณำวำระที่สองให้ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ำ
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับตั งแต่สภำท้องถิ่นมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณนั น 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร          - ขอบคุณท่ำนปลัดชี แจงข้อบังคับกำรประชุมสภำให้ในที่ประชุมสภำ  ดังนั น  
ประธำนสภำฯ กระผมขอให้ผู้บริหำรท้องถิ่น  หรือสมำชิกท่องถิ่นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของ

จ ำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม  ขอได้เสนอ 

นำยธรำพงษ์  โสมล       - เรียนประธำนสภำ  สมำชิกสภำเทศบำลและผู้มีเกียรติที่เคำรพรักทุกท่ำน   
รองนำยกเทศมนตรีฯ  กระผม ขอเสนอ กำรประชุมเพ่ือพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัตินี สำมวำระรวดเดียว       
  จึงขออนุมัติในที่ประชุมแห่งนี  
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร         - ในเมื่อผู้บริหำรท้องถิ่นขออนุมัติพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัตินี   ให้พิจำรณำ 
ประธำนสภำฯ  สำมวำระรวดเดียว ดังนั น กระผมขออนุมัติในท่ีประชุมนี  

มตทิี่ประชุม  อนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวด้วยคะแนนเสียง 

- เห็นชอบ ......11...... เสียง 
- ไม่เห็นชอบ ........-........  เสียง 
- งดออกเสียง .........1...... เสียง 
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร           - ครับ  เป็นอันว่ำ  ร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง  กำรบริหำรกิจกำรประปำเทศบำล 
ประธำนสภำฯ                ต ำบลปำกน  ำฉวำง  พ.ศ.2557 ให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียว  ต่อไปกระผม         

จะพิจำรณำวำระที่ 2  กำรแปรญัตติ นั น  ให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่น  เป็นกรรมกำร
แปรญัตติเต็มสภำ  โดยกระผมซึ่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร           - ขอให้สมำชิกเทศบำลทุกท่ำนได้พิจำรณำวำระที่ 2  กำรแปรญัตติ 
ประธำนสภำฯ                ว่ำมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่  ขอเชิญคุณสุขทวี  จินดำรักษ์ 

นำยสุขทวี จินดำรักษ์  -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ และหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน   
สมำชิกสภำเทศบำลฯ และผู้ทรงเกียรติที่เคำรพทุกท่ำนกระผมนำยสุขทวี  จินดำรักษ์  สท.เขต  1   
 ได้ขอให้เพ่ิมบทลงโทษควำมผิดด ำเนินกำรตำมกฎหมำยด้วยในร่ำงเทศบัญญัติฯ

เกี่ยวกับกำรบริหำรกิจกำรประปำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง พ.ศ.2557  ด้วยครับ  
ขอขอบคุณ 

 

/นำยวิวัฒน์.....   
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร           - เชิญท่ำนปลัดเทศบำล 
ประธำนสภำฯ             

 
นำยสง่ำชัย  หนูเนียม        เรียนประธำนสภำ  สมำชิกสภำเทศบำล  คณะผู้บริหำรท้องถิ่น  และผู้ทรงเกียรติ      
ปลัดเทศบำล               ที่เคำรพทุกท่ำน  ร่ำงเทศบัญญัติ  เรื่อง  กำรบริหำรกิจกำรประปำเทศบำลต ำบล

ปำกน  ำฉวำง  พ.ศ.  2557  กระผมขอให้สมำชิกสภำทุกท่ำนได้เปิดไปดูหน้ำที่  6  
ข้อ  25  วรรคสอง  ระบุว่ำ  หำกผู้ใช้น  ำมีเจตนำใช้น  ำโดยไม่ผ่ำนมำตรวัดน  ำและ
ลักใช้น  ำให้คิดค่ำน  ำสูญเสียไปเป็นสองเท่ำ  และให้เรียกค่ำเสียหำยอันเกิดขึ นจำก
ส่วนอื่น ๆ อีกต่ำงหำก  ตำมควรแก่กรณีและจะต้องถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำยด้วย 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร - ครับเป็นอันว่ำสมำชิกเทศบำลทุกท่ำนทรำบครับ  ต่อไปมีกำรแปรญัตติแก้ไข 
ประธำนสภำฯ                เปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่  ถ้ำไม่มี  กระผมขอควำมเห็นชอบในที่ประชุมสภำนี         

ให้ผ่ำนร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง  กำรบริหำรกิจกำรประปำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  
พ.ศ.2557 วำระท่ี 2  หรือไม่  โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบให้ผ่ำนวำระท่ี 2  ด้วยคะแนนเสียง 
- เห็นชอบ ......11...... เสียง 
- ไม่เห็นชอบ ........-........  เสียง 
- งดออกเสียง ........1....... เสียง 
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร            ครับ เมื่อผ่ำนวำระท่ี 2  เรียบร้อยแล้ว  ต่อไปพิจำรณำ วำระท่ี 3   
ประธำนสภำฯ               ซึ่งเป็นวำระท่ีไม่มีกำรอภิปรำยแต่อย่ำงใด  ดังนั น  กระผมขอมติที่ประชุม          

ว่ำเห็นชอบให้ตรำร่ำงเทศบัญญัติ  เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรประปำเทศบำลต ำบล
ปำกน  ำฉวำง  พ.ศ.2557  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตรำร่ำงเทศบัญญัติ  เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรประปำเทศบำลต ำบล
ปำกน  ำฉวำง  พ.ศ.2557   ด้วยคะแนนเสียง 

- เห็นชอบ ......11...... เสียง 
- ไม่เห็นชอบ ........-........  เสียง 
- งดออกเสียง ........1....... เสียง 
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร         เมื่อสภำให้ควำมเห็นชอบตรำเป็นเทศบัญญัติแล้ว  ขั นตอนต่อไป  กระผม 
ประธำนสภำฯ               ในฐำนะประธำนสภำจะส่งร่ำงเทศบัญญัติฉบับนี   ผ่ำนอ ำเภอ  โดยควำมเห็นชอบ

ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำชอีกครั ง ก่อนที่นำยกเทศมนตรีต ำบล 
ปำกน  ำฉวำงประกำศใช้ต่อไป 

 

 

 

/ระเบียบวำระท่ี  8.... 
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ระเบียบวาระท่ี  8 เรื่องการพิจารณาหารือเพื่อด้าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขต
เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง รายนายเสถียร ข้าสุนทรวงศ์ 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร           - ระเบียบวำระท่ี 8 เรื่องกำรพิจำรณำหำรือเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ            
ประธำนสภำฯ ควำมเดือดร้อนของประชำชน ในเขตเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง รำยนำยเสถียร   

ข ำสุนทรวงศ์ นี  เนื่องด้วยนำยเสถียร ข ำสุนทรวงศ์ ได้ท ำหนังสือถึงประธำนสภำ
เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ลงวันที่ 4 มีนำคม 2557 เรื่อง ขอควำมช่วยเหลือ   

 ของนำยเสถียร  ข ำสุนทรวงศ์  ขอเชิญนำยกเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงชี แจงครับ 
 
นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง         - เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง และผู้มีเกียรติ 
นำยกเทศมนตรีฯ ที่เคำรพทุกท่ำน  สืบเนื่องจำกนำยเสถียร  ข ำสุนทรวงศ์  ได้มีหนังสือถึง

ประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  และ  นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง  
ลงวันที่  4  มีนำคม  2557  เรื่อง  ขอควำมช่วยเหลือ  ซึ่งเนื อหำในหนังสือ  คือ  
ด้วยข้ำพเจ้ำนำยเสถียร  ข ำสุนทรวงศ์  อยู่บ้ำนเลขที่  129  หมู่ที่  7  ต ำบลฉวำง  
อ ำเภอฉวำงจังหวัดนครศรีธรรมรำช  ได้รับควำมเดือดร้อนเนื่องจำกทำงเทศบำล
ต ำบลปำกน  ำฉวำงได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงสำยแหลมยูง-ควนเถี๊ยะ      
ซึ่งก็เกิดประโยชน์กับส่วนรวมและผ่ำนที่ดินของข้ำพเจ้ำ  โดยในกำรนี กำรก่อสร้ำง
ถนนครั งนี ท ำให้ทรัพย์สินของข้ำพเจ้ำได้รับควำมเสียหำย  เนื่องจำกต้นไม้ยำงพำรำ
จ ำนวน  1  ต้น  อำยุประมำณ  3  ปี  และต้นเทียม  จ ำนวน  23  ต้น  อำยุ
ประมำณ  3  ปี  อยู่ในรัศมีที่จะท ำถนนเลยต้องเอำออกเพ่ือให้ได้ตำมแบบแปลนที่
ก ำหนด  โดยในกำรนี ข้ำพเจ้ำขอให้เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  ท ำเรื่องเพ่ือ
พิจำรณำค่ำเสียหำย  จ ำนวน  60,000  บำท  ให้ข้ำพเจ้ำด้วย  จึงเรียนมำเพ่ือ 
โปรดพิจำรณำ  นั น  ทำงคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงได้ปรึกษำหำรือ
กับทำงท่ำนปลัดเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงและหลำยๆ ฝ่ำย  จะต้องเอำเรื่องเข้ำ
สภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงและขอให้ท่ำนปลัดเทศบำลชี แจงว่ำจะต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

 
นำยสง่ำชัย  หนูเนียม         - เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง และผู้มีเกียรติ 
ปลัดเทศบำลฯ ที่เคำรพทุกท่ำน  กระผมนำยสง่ำชัย  หนูเนียม  ปลัดเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  

เห็นควรตั งคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนกรณีนำยเสถียร  
ข ำสุนทรวงศ์ จ ำนวน 5 ท่ำน ซ่ึงจะต้องประกอบไปด้วยในส่วนส ำนักปลัดเทศบำล   
กองช่ำง  กองคลัง  และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงจ ำนวน  2  ท่ำน 

 
นำยวิจิตร ชลวิจิตร -  เรียนท่ำนประธำนสภำ  ท่ำนนำยกเทศมนตรี  คณะผู้บริหำรและ  
สท.เขต 1 หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำนครับ  เรื่องของนำยเสถียร ข ำสุนทรวงศ์ ผมมีข้อสงสัย

ว่ำ  ค่ำเสียหำยที่เรียกมำหกหมื่นบำทนั นเป็นค่ำอำสินกำรเกษตร หรือเป็นค่ำเวนคืน
ที่ดินและกำรชดเชยดังกล่ำวจะผิดระเบียบกฎหมำยหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

 
 

/นำยบุญธรรม.... 
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นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง         - เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง และผู้มีเกียรติ 
นำยกเทศมนตรีฯ ที่เคำรพทุกท่ำน  ผมขอชี แจงอย่ำงนี ครับเพ่ือเป็นกำรท ำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก  

ท ำเรื่องเล็กให้จบท่ำนสมำชิกสภำเป็นฝ่ำยนิติบัญญัติบำงครั งบำงครำวต้องใช้อ ำนำจ
ของฝ่ำยสภำโดยกำรตั งกรรมกำรมำพิจำรณำว่ำที่เขำขอมำหกหมื่นให้ได้หรือไม่  
ถนนเส้นนี นำยเสถียรปลูกไม้ลุกล  ำเข้ำมำหรือไม่  ถ้ำตรวจสอบแล้วสรุปมำแล้วก็ว่ำ
ไปตำมนั นสภำนี มีควำมศักดิ์สิทธิ์นะครับสำมำรถตั งงบ อนุมัติงบได้ขอขอบคุณครับ 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร           - เมื่อท่ำนสมำชิกเทศบำลทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรแล้วกระผมขอให้ 
ประธำนสภำฯ                สมำชิกสภำได้พิจำรณำเสนอว่ำให้มีคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน 

ของประชำชนกรณีนำยเสถียร  ข ำสุนทรวงศ์ โดยประกอบด้วยสมำชิกสภำ 
    จ ำนวน  2  ท่ำน   หรือท่ำนใดมีข้อเสนอเพ่ิมขอเชิญที่ประชุมได้เสนอครับ 
 
นำงจริยำ  สุภำคม  -  เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง หัวหน้ำส่วน 
สท.เขต 1   รำชกำรและผู้มีเกียรติที่เคำรพทุกท่ำน ดิฉันนำงจริยำ  สุภำคม  สท.เขต 1 

ขอเสนอว่ำไม่เห็นด้วยกับกำรให้มีสมำชิกสภำเป็นคณะกรรมกำร  เหตุผลเพรำะว่ำ
กำรลงเครื่องจักรของนำยเสถียร  ควรแจ้งสมำชิกเทศบำลในพื นที่ทรำบด้วย 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร           - เมื่อท่ำนสมำชิกเทศบำลทุกท่ำนรับทรำบหลักกำรแล้วกระผมขอให้ 
ประธำนสภำฯ                สมำชิกสภำได้พิจำรณำเสนอว่ำให้มีคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน 

ของประชำชนกรณีนำยเสถียร  ข ำสุนทรวงศ์ โดยประกอบด้วยสมำชิกสภำ 
    จ ำนวน  2  ท่ำน   หรือไม่โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีสมำชิกสภำเทศบำลเป็นคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน  

ของประชำชนกรณีนำยเสถียร  ข ำสุนทรวงศ์   ด้วยคะแนนเสียง 

- เห็นชอบ ......11...... เสียง 
- ไม่เห็นชอบ ........-........  เสียง 
- งดออกเสียง ........1....... เสียง 
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร     - มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้ำหำกไม่มีผู้เสนออีกกระผมขอมติ
ประธำนสภำฯ   ที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่ ในกำรแต่งตั งคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน 

ของประชำชนกรณีนำยเสถียร  ข ำสุนทรวงศ์ โดยประกอบด้วยสมำชิกสภำ 
    จ ำนวน  2  ท่ำน    
                                        
นำยสุนันท์   บุญมำก  -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ คณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำฯ และ 
สมำชิกสภำฯ   หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยสุนันท์   บุญมำก  สมำชิกสภำ 
    เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เขต 2  ขอเสนอ นำยสุขทวี  จินดำรักษ์       

เป็นคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนกรณีนำยเสถียร   
ข ำสุนทรวงศ์คนที่ 1 
 

/นำยวิวัฒน์....   
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร   -  ขอผู้รับรอง 2 ท่ำน  คือ  
ประธำนสภำฯ   1. นำยสมศักดิ์  โสมล   
    2. นำยถำวร  ปรีชำรัตน์ 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร     - ตำมที่มีสมำชิกสภำเสนอนำยสุขทวี  จินดำรักษ์  เป็นคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำ 
ประธำนสภำฯ   ควำมเดือดร้อนของประชำชนกรณีนำยเสถียร  ข ำสุนทรวงศ์คนที่ 1   

ยินดีรับกำรเสนอชื่อหรือไม่ 
 
นำยสุขทวี  จินดำรักษ์  -  ผมขอสละสิทธิครับ 
สท.เขต 1 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร     - ตำมท่ีนำยสุขทวี  จินดำรักษ์  ขอสละสิทธิเป็นคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำ 
ประธำนสภำฯ   ควำมเดือดร้อนของประชำชนกรณีนำยเสถียร  ข ำสุนทรวงศ์คนที่ 1   

นั น ขอให้สมำชิกเสนอครับ 
 

นำยสุขทวี  จินดำรักษ์  -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ คณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำฯ และ 
สท.เขต 1   หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยสุขทวี  จินดำรักษ์ 
    เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เขต 1  ขอเสนอ นำยวิจิตร  ชลวิจิตร       

เป็นคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนกรณีนำยเสถียร   
ข ำสุนทรวงศ์คนที่ 1 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร   -  ขอผู้รับรอง 2 ท่ำน  คือ  
ประธำนสภำฯ   1. นำยสุนันท์  บุญมำก   
    2. นำยธีรยุทธ  น้อย 
 
นำยสุนันท์   บุญมำก  -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ คณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำฯ และ 
สมำชิกสภำฯ   หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยสุนันท์   บุญมำก  สมำชิกสภำ 
    เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เขต 2  ขอเสนอ นำยวิวัฒน์  สุคนธจร       

เป็นคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนกรณีนำยเสถียร   
ข ำสุนทรวงศ์คนที่ 2 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร   -  ขอผู้รับรอง 2 ท่ำน  คือ  
ประธำนสภำฯ   1. นำยเชี่ยวชำญ  ชำตะรักษ์   
    2. นำยสุขทวี  จินดำรักษ์ 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร     - มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้ำหำกไม่มีผู้เสนออีกกระผมขอ
ประธำนสภำฯ   รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ในกำรแต่งตั งคณะกรรมกำรแก้ไข 
    ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนกรณีนำยเสถียร  ข ำสุนทรวงศ์  
    จ ำนวน  3  ท่ำน   เชิญปลัดเทศบำลครับ 

/นำยสง่ำชัย....   



24 

 

นำยสง่ำชัย  หนูเนียม         - เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง และผู้มีเกียรติ 
ปลัดเทศบำลฯ ที่เคำรพทุกท่ำน  กระผมนำยสง่ำชัย  หนูเนียม  ปลัดเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  

เห็นควรตั งคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนกรณีนำยเสถียร  
ข ำสุนทรวงศ์ ในส่วนของเจ้ำหน้ำที่เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงจ ำนวน  3  ท่ำน    
ซึ่งจะต้องประกอบ 

1.  นำยบุญญฤทธิ์  พรมแดน  รองปลัดเทศบำล   
2.  นำยศิริโชค  งำมสิงห์  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  
3.  นำงจุฑำมำศ  สุขลี่  นักวิชำกำรเงินและบัญชี 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร           - กระผมขอมติในกำรแต่งตั งคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน 
ประธำนสภำฯ                ของประชำชนกรณีนำยเสถียร  ข ำสุนทรวงศ์  ที่ประชุมสมำชิกสภำได้พิจำรณำ

เสนอ หรือไม่โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีสมำชิกสภำเทศบำลเป็นคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ

ประชำชนกรณีนำยเสถียร  ข ำสุนทรวงศ์   ด้วยคะแนนเสียง 

- เห็นชอบ ......11...... เสียง 
- ไม่เห็นชอบ ........-........  เสียง 
- งดออกเสียง ........1....... เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  9 เรื่องอ่ืนๆ 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ในญัตติอ่ืนๆ นี  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลได้น ำเสนอปัญหำควำมต้องกำร   
ประธำนสภำฯ ในเรื่องต่ำงๆ หรือมีข้อสอบถำม ก็ขอเชิญครับ   

 
นำยสุนันท์   บุญมำก  -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ คณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำฯ และ 
สมำชิกสภำฯ   หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยสุนันท์   บุญมำก  สมำชิกสภำ 
    เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เขต 2  ขอเสนอเรื่องควำมเดือดร้อนของ 

ชุมชนบ้ำนควนสูงในกำรขอรับถังขยะ 
 
นำยถำวร  ปรีชำรัตน์  -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ คณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำฯ และ 
สมำชิกสภำฯ   หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยถำวร  ปรีชำรัตน์  สมำชิกสภำ 
    เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เขต 2  ขอเสนอเรื่องกำรจัดตั งถังขยะตำมจุดต่ำง ๆ  
    หรือหน้ำบ้ำนของประชำชนในเขตพื นที่ต ำบลปำกน  ำฉวำงและ 

กำรปรับสภำพแวดล้อมบริเวณสองข้ำงถนนแหลมยูง-วังม่วง 
 
นำยสหัส  อินทรสุวรรณ์  -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ คณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำฯ และ 
สท.เขต  2   หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยสหัส  อินทรสุวรรณ์  สมำชิกสภำ 

เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เขต 2  ขอสอบถำมเรื่องกำรด ำเนินกำรแข่งขันกีฬำ  
“ปำกน  ำฉวำงเกมส์”  ครั งที่  1  ประจ ำปี  2557  ครับ 
 

/นำยวิวัฒน์....   



25 

 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 

 
นายบุญธรรม รุ่งเรือง  - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนรำชกำรทุกท่ำน   

นายกเทศมนตรีฯ   กระผมมีเรื่องแจ้งดังนี  
     1.  เรื่องถังขยะ  จะให้เจ้ำหน้ำที่ลงพื นที่เพ่ือส ำรวจควำมต้องกำร 

ของประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 2.  เรื่องกำรปรับสภำพแวดล้อมบริเวณสองข้ำงถนนแหลมยูง-วังม่วง 
ทำงเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงได้จัดท ำป้ำยห้ำมทิ งขยะแล้วนั น  ในกำรนี  
ขอควำมร่วมมือกับสมำชิกเทศบำลประชำสัมพันธ์ช่วยกัน 

     3.  เรื่องควำมคืบหน้ำถนนลำดยำงหมู่ที่  4  หมู่ที่  7  ในขณะนี  
1.)  ถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สำยหัวสะพำนพุทธ 

      ด ำเนิน  หมูที่  4  ต ำบลฉวำง  อ ำเภอฉวำง   
จังหวัดนครศรีธรรมรำช  จดเขต  หมู่ที่  2  ต ำบลนำกะชะ  
ขนำดกว้ำง  5  เมตร   ยำว  565  เมตร  หนำ   0.05  เมตร  
งบประมำณ  1,999,000  บำท  (ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ) 
2.)  ถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สำยควนเถี๊ยะ หมู่ที่ 7  
ขนำดกว้ำง  4  เมตร  ยำว  1,200  เมตร  อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร  ซึ่งขณะนี ท ำกำรเกรดเกลี่ยบดอัดชั นผิวทำงเดิมแล้ว
เสร็จ  เพื่อเตรียมลงชั นหินคลุก 

     4.  เรื่องกรณีอุดหนุนไฟฟ้ำ  ในขณะนี กองช่ำงได้อุดหนุนกำรไฟฟ้ำ 
ส่วนภูมิภำคอ ำเภอฉวำง  เพื่อขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำสำธำรณะในเขตพื นที่ 
เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  จ ำนวน  3  หมู่บ้ำน รำยละเอียดดังนี  

      1.)  อุดหนุนกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำสำธำรณะ  
(บ้ำนทุ่งพลี)  หมู่ที่  3  ต ำบลฉวำง  อ ำเภอฉวำง   
จังหวัดนครศรีธรรมรำช  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพำดสำย 
อลูมิเนียมหุ้มฉนวน  ขนำด  25 ต.มม. ระยะทำง 3,130  เมตร 
และติดตั งโคมไฟสำธำรณะ  จ ำนวน  40  ดวงโคม  ให้แก่ 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอฉวำง  จ ำนวนเงิน 321,433 บำท  

      2.)  อุดหนุนกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำสำธำรณะ  
(บ้ำนหนองบัว)  หมู่ที่ 4   ต ำบลฉวำง  อ ำเภอฉวำง   
จังหวัดนครศรีธรรมรำช  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพำดสำย 
อลูมิเนียมหุ้มฉนวน  ขนำด  25 ต.มม.  ระยะทำง  2,680 เมตร  
และติดตั งโคมไฟสำธำรณะ จ ำนวน  34  ดวงโคม ให้แก่กำรไฟฟ้ำ 
ส่วนภูมิภำค  อ ำเภอฉวำง  จ ำนวนเงิน  260,954 บำท  

      3.)  อุดหนุนกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำสำธำรณะ  
(บ้ำนวังขวำง) หมู่ที่ 6  ต ำบลฉวำง อ ำเภอฉวำง   
จังหวัดนครศรีธรรมรำช  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร                  
 

/พำดสำย…. 
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พำดสำยอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนำด 25 ต.มม.ระยะทำง  
1,640 เมตรและติดตั งโคมไฟสำธำรณะ  จ ำนวน  27 ดวงโคม   
ให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอฉวำง 
จ ำนวนเงิน 194,493 บำท ทำงกองช่ำงได้ท ำหนังสือแจ้งไปยัง 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอฉวำงแล้ว  ว่ำทำงทำงเทศบำลต ำบล- 
ปำกน  ำฉวำงมีงบประมำณเพียงพอที่จะด ำเนินกำรอุดหนุน 
โครงกำรดังกล่ำว  เมื่อวันที่  2  เมษำยน  2557  พร้อมนี  
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอฉวำงได้ส่งหนังสือใบแจ้งหนี /ใบแนบ 
ใบก ำกับภำษีมำยังเทศบำลต ำบล-ปำกน  ำฉวำง  ซึ่งในขณะนี  
ทำงกองช่ำงได้ด ำเนินกำรบันทึกข้อควำม , ฎีกำเบิกจ่ำยเงิน   
เพ่ือเบิกจ่ำยให้กับ ทำงกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอฉวำง 

5.  เรื่องไฟฟ้ำควนสูง-ด่ำนฝ้ำยในขณะนี ด้วยเมื่อวันที่  27  มีนำคม   
    2557  ทำงกองช่ำงได้ส่งหนังสือไปยังผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค-   

สำขำอ ำเภอช้ำงกลำง  เพื่อขออนุญำตติดตั งมิเตอร์ไฟฟ้ำบริเวณประปำหมู่บ้ำน   
หมู่ที่  8  บ้ำนควนสูง โดยค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ที่เก่ียวข้อง   
ทำงเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงจะเบิกจ่ำยให้ทั งหมด  พร้อมทั งได้ติดต่อทำงวำจำ  
ได้รับทรำบว่ำจะต้องซ่อมบ ำรุงหม้อแปลงไฟฟ้ำก่อนที่จะด ำเนินกำรใดๆ  และ 
ทำงกองช่ำงเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  ได้ส่งหนังสือฉบับใหม่ไปยัง  ผู้จัดกำร 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  สำขำอ ำเภอช้ำงกลำง   เพื่อให้ทำงกำรไฟฟ้ำมำซ่อมบ ำรุง 
หม้อแปลงไฟฟ้ำ  โดยทำงเทศบำลจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั งหมด  และในขณะนี  
ทำงกำรไฟฟ้ำสำขำอ ำเภอช้ำงกลำง  ได้ประสำนติดต่อไปยังเขตกำรไฟฟ้ำ- 
อ ำเภอทุ่งสงให้เข้ำมำท ำกำรตรวจสอบเพรำะทำงเขตกำรไฟฟ้ำอ ำเภอทุ่งสง 
มีช่ำงช ำนำญโดยเฉพำะ 

     6.  เรื่องกำรรับรองกำรเป็นสมำชิกสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่ง 
ประเทศไทยนั นทำงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)   
ได้ส่งใบประกำศกำรให้ทรำบโดยทั่วกันว่ำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  อ ำเภอฉวำง  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช  เป็นสมำชิกของสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย 
เลขทะเบียน  580041  ตั งแต่วันที่  24  เดือน  มกรำคม  พ.ศ.2557  ให้มีศักดิ์ 
และสิทธิ์ตำมข้อบังคับและระเบียบของสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย 
ทุกประกำร  ประกำศ  ณ  วันที่  28  เดือน  กุมภำพันธ์  พุทธศักรำช  2557  
รับรองกำรเป็นสมำชิกสมำคมสันนิบำตเทศบำล  ลงชื่อ  นำยวิชัย  บรรดำศักดิ์   
นำยกสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย 
 7.  เรื่องกรรมกำรชุมชน  ในขณะนี ได้มีกำรแต่งตั งคณะกรรมกำรชุมชน 
ทั งหมดจ ำนวน  12  ชุมชน 
 
 
 
 
 

/นำยธรำพงษ.์...   
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นำยธรำพงษ์  โสมล  -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ คณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำฯ และ 
รองนำยกเทศบำลฯ  หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยธรำพงษ์  โสมล  รองนำยกเทศบำลต ำบล 
    ปำกน  ำฉวำง  ขอแจ้งเรื่องกำรซ่อมแซมศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในขณะนี ตำมท่ีได้ 

มีกำรทอดผ้ำป่ำสำมัคคีเพ่ือสมทบทุนซ่อมแซมอำคำรเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงเมื่อวันที่  28  กุมภำพันธ์  2557  ยอดรวมสุทธิ 
เงินทอดผ้ำป่ำฯทั งหมดเป็นจ ำนวนเงิน  110,349.- บำทและยังขำดงบประมำณ 
ในสวนของกำรซ่อมฝำผนังกั นห้องหำกท่ำนใดมีควำมประสงค์ให้กำรช่วยเหลือ 
โปรดติดต่อท่ีส ำนักงำนเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 

นำยบัณฑิต  โกดี   -   เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯ คณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำฯ และ 
เลขำนุกำรนำยกเทศบำลฯ หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยบัณฑิต  โกดี  เลขำนุกำรนำยกเทศบำล 
    ต ำบลปำกน  ำฉวำง  ขอแจ้งเรื่องกำรจัดกำรด ำเนินกำรแข่งขันกีฬำ   

“ปำกน  ำฉวำงเกมส์”  ครั งที่  1  ประจ ำปี  2557  ระหว่ำงวันที่  26  เมษำยน   
2557  ถึง  วันที่  1  พฤษภำคม  2557  โดยมีก ำหนดวันเปิด-ปิดงำนใน 
วันเดียวกัน  คือ  วันพฤหัสบดี  1  พฤษภำคม  2557  

 
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร -  ขอขอบคุณทุกท่ำนครับ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ขอเชิญครับ  
ประธำนสภำฯ             หำกไม่มีผมขอปิดกำรประชุมครับ   
 
ปิดกำรประชุมเวลำ  15.30  น. 
  
 

ลงชื่อ     สหัส อินทรสุวรรณ ์     จดรำยงำนกำรประชุม 
             ( นำยสหัส อินทรสุวรรณ์ ) 
              เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง           
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล เมื่อวันที่   26   เดือน   มิถุนายน   .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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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตา้บลปากน ้าฉวาง ได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล สมัย  สามัญ      . 
สมัยที่ 3     ครั งที ่    1     ประจ้าปี พ.ศ.    2557   
เม่ือวันที ่  15    เดือน     สิงหาคม      .พ.ศ.       2557   .เวลา     10.00    น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตา้บลปากน ้าฉวาง 
 

(ลงชื่อ)   วิวัฒน์ สุคนธจร   
      ( นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ) 

                                       ประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 
 


