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-ส ำเนำ- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั งที่  ๑  ประจ้าปี  ๒๕๕๗ 

วันที่ ๒6 มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง เวลา ๑๓.๐๐ น. 

---------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 

๑.  นำยวิวฒัน์    สุคนธจร       ประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
      ๒.  นำยธีรยุทธ    น้อย           รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
      ๓.  นำยสหัส    อินทรสุวรรณ์         สมำชิกสภำเทศบำล/เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

๔.  นำงจริยำ    สุภำคม   สมำชิกสภำเทศบำล  เขต  ๑ 
      ๕.  นำยวิจิตร    ชลวิจิตร   สมำชิกสภำเทศบำล  เขต  ๑ 

๖.  นำยวัชรินทร์   สุพรรณ   สมำชิกสภำเทศบำล  เขต  ๑ 
๗.  นำยสุขทวี    จินดำรักษ์          สมำชิกสภำเทศบำล  เขต  ๑ 
๘.  นำยสุนันท์    บุญมำก   สมำชิกสภำเทศบำล  เขต  ๒ 
๙.  นำยเชี่ยวชำญ   ชำตะรักษ์  สมำชิกสภำเทศบำล  เขต  ๒ 
๑๐. นำยด ำรงศักดิ์  สวนจันทร์  สมำชิกสภำเทศบำล  เขต  ๒ 
๑๑. นำยสมศักดิ์   โสมล         สมำชิกสภำเทศบำล  เขต  ๒ 
๑๒. นำยถำวร    ปรีชำรัตน์  สมำชิกสภำเทศบำล  เขต  ๒ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
      ๑.  นำยบุญธรรม   รุ่งเรือง         นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 ๒.  นำยธรำพงษ ์ โสมล   รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 ๓.  นำยธวชั  ร ำเพย   รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 

๔.  นำยมณฑล  เทวฤทธิ์   ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 ๕.  นำยบัณฑิต  โกด ี  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 ๖.  นำยสง่ำชัย    หนูเนียม   ปลัดเทศบำล  
     
 

 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม..... 
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เริ่มประชุมเวลำ   ๑๓.๐๐ น. 
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม   
 
นำยสหัส  อินทรสุวรรณ์ -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนำยกฯ  ท่ำนคณะผู้บริหำร  
เลขำนุกำรสภำ ฯ               หัวหน้ำส่วนรำชกำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน 

วันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๓  
ครั งที่  ๑                      ๒๕๕๗                                     
๑๑ ท่ำน ถือว่ำครบองค์ประชุมกระผมขออ่ำนประกำศสอ ำเภอฉวำง เรื่อง เรียก
ประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี  

 

ประกาศอ้าเภอฉวาง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ้าปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
------------------------------------------------------- 

ตำมท่ีนำยกเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ขอเปิดประชุมเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั งแตว่ันที่ ๑๙ มิถุนำยน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
มีก ำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน เพ่ือพิจำรณำโอนเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๕๗ ไปตั งจ่ำยเป็นรำยใหม่ หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทครุภัณฑ์ 
จ ำนวน ๓ รำยกำร และเรือ่งอ่ืนๆ ต่อสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง นั น 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๖ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๓๖(๒)แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ประกอบกับค ำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมรำช ที่๙๕๒๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๕๖ 
เรื่องกำรมอบอ ำนำจให้นำยอ ำเภอปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชจังหวัดนครศรีธรรมรำช    
ในกำรอนุญำตขยำยเวลำประชุมสมัยสำมัญ เรียกประชุมสมัยวิสำมัญ และอนุญำตขยำย
เวลำประชุมสมัยวิสำมัญของเทศบำลต ำบล จึงประกำศเรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบล
ปำกน  ำฉวำง  สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีก ำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 
นับตั งแต่ วันที่ ๑๙ มิถุนำยน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

จึงประกำศมำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน                 
 
ประกำศ ณ วันที่    ๑๓  มิถุนำยน  ๒๕๕๗    

ทินกร  มุสิกวัตร 
       (นำยทินกร  มุสิกวัตร) 

                     นำยอ ำเภอฉวำง 
 

/- ล ำดับ….. 
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- ล ำดับต่อไปขอเชิญท่ำนประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ได้จุดธูปเทียน
บูชำพระรัตนตรัย ขอเชิญ 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -   จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย   
ประธำนสภำฯ  
 
นำยสหัส  อินทรสุวรรณ์ -  ในโอกำสนี ขอเชิญประธำนสภำฯ ได้ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป 
เลขำนุกำรสภำ ฯ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ครับได้มีกำรประชำสัมพันธ์ฟุตบอลเชื่อมสำมัคคีของหน่วยงำน วันนี ก็เป็นวันแรกแจ้งให้  
ประธำนสภำ       สมำชิกทุกท่ำนได้มีส่วนร่วม กีฬำเป็นตัวเชื่อมต่อให้ผู้มีหน้ำที่ในหน่วยงำนได้พบปะ

กันในแต่ละปีนี ถือว่ำเป็นเรื่องดี กระผมอยำกให้ทุกท่ำนได้มีส่วนร่วมครับ 
 
ที่ประชุม     - รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -    กำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  
ประธำนสภำฯ   สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒  ครั งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๕๗ 

กระผมขอให้เพ่ือนสมำชิกเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงทุกท่ำน ได้ตรวจสอบรำยงำน
กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒  ครั งที่ ๑ ประจ ำปี 
๒๕๕๗ ที่ผ่ำนมำ ขอให้ตรวจสอบว่ำจะแก้ไขรำยงำนกำรประชุมข้อควำมใดบ้ำง ขอ
เชิญครับ 

 
ที่ประชุม -  รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยวิสมัยที่ ๒ ครั งที่ 

๑ ประจ ำปี ๒๕๕๗ 
- เห็นชอบ ......๑๐...... เสียง 
- ไม่เห็นชอบ ........-........  เสียง 
- งดออกเสียง .........๑...... เสียง 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -    ส ำหรับรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
ประธำนสภำฯ   สมัยวิสมัยที่ ๒  ครั งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๕๗ ทำง

ฝ่ำยเลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ได้แจ้งว่ำยังไม่เรียบร้อย จึงขอให้
พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวในกำรประชุมครำวถัดไป 

 
ที่ประชุม -   รับทรำบ 
 
 

/ระเบียบวำระท่ี  ๓.... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยใน 
ประธำนสภำฯ   หมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๗    

ขอเชิญท่ำนนำยกชี แจงครับ 
 

นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง         - เรียน ท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เนื่องจำก
คณะผู้บริหำรเห็นว่ำโครงกำรต่ำงๆ ในพื นที่ต ำบลปำกน  ำฉวำงมีควำมจ ำเป็นที่
จะต้องพัฒนำแก้ไขปัญหำ ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงจะต้องมีกำรพัฒนำ
รูปแบบขององค์กร เพ่ือให้เข้ำสู่มำตรฐำนสำกลยิ่งขึ นนั นทำงคณะผู้บริหำรขอเสนอ
ญัตติเพ่ือพิจำรณำอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๗ โดยมีหลักกำร 

หลักกำร 
 ขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ประจ ำปี

งบประมำณ ๒๕๕๗   
เหตุผล 

 ด้วยทำงเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง มีควำมจ ำเป็นต้องปรับปรุงห้องประชุมสภำ
เทศบำล เพ่ือให้เป็นห้องประชุมสภำที่มีประสิทธิภำพเหมำะสมกับกำรประชุมต่ำงๆ 
ดังนั นจึงมีควำมประสงค์จะจัดซื อครุภัณฑ์ส ำนักงำนในหน่วยงำนส ำนักงำน
ปลัดเทศบำล จ ำนวน ๒ รำยกำร เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประชุมสภำให้อยู่ใน
รูปแบบที่ถูกต้องเหมำะสมกับกำรประชุมต่ำงๆ ดังกล่ำว แต่เนื่องจำกไม่ได้ตั ง
งบประมำณเพ่ือกำรนั นไว้จึงจ ำเป็นต้องโอนงบประมำณเพ่ิมเพ่ือตั งเป็นรำยกำรใหม่
ในหน่วยงำนส ำนักปลัดเทศบำล จ ำนวน ๒ รำยกำร และโอนเพิ่มในหน่วยงำนกอง
คลัง จ ำนวน ๑ รำยกำร เนื่องจำกงบประมำณในหมวดค่ำครุภัณฑ์ตั งไว้ไม่พอจ่ำย 
จึงขออนุมัติโอนเพ่ิม โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี  
๑. หน่วยงำนส ำนักปลัดเทศบำลโอนตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ จ ำนวน ๒ รำยกำร 

ดังนี  
แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบ ลงทุน หมวด ค่ำครุภัณฑ์ 
รำยงำน ครุภัณฑ์ส ำนักงำนเพ่ือจ่ำยเป็น 
๑. ค่ำจัดซื อแท่นไม้เอนกประสงค์ จ ำนวน ๔๐,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ

จัดซื อแท่นไม้เอนกประสงค์ จ ำนวน ๒ แท่นๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บำท ซึ่งใช้เป็น
เวทีตั งโต๊ะสภำท้องถิ่น โดยมีรำยละเอียดดังนี  
- ตัวแท่นท ำด้วยไม้อัดหนำ ขนำด ๑๕ มม. โดยใช้ไม้เนื อแข็งเป็นโครงเคร่ำ

แยกเป็นจ ำนวน ๒ แท่น และสำมำรถน ำมำติดต่อกันเป็นครึ่งวงกลม 
ขนำดกว้ำง ๑.๙๐ เมตร ยำว ๒.๒๐ เมตร สูงจำกพื นที่ขนำด ๐.๒๕ 
เมตร 

- โอนตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ จ ำนวน +๔๐,๐๐๐ บำท  
 

/แผนงำน…. 
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แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบ ลงทุน หมวด ค่ำครุภัณฑ์ รำยงำน 
ครุภัณฑง์ำนบ้ำนงำนครัว เพ่ือจ่ำยเป็น 

2. ค่ำจัดตั งผ้ำม่ำนพร้อมติดตั ง จ ำนวน ๓๕,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื อ
ผ้ำม่ำนพร้อมติดตั งและค่ำเคลื่อนย้ำยรำงติดผ้ำม่ำนเพ่ือป้องกันแสงให้เหมำะสม
กับกำรใช้เครื่องเทคโนโลยีที่ประกอบกับกำรประชุม โดยมีรำยละเอียดในกำร
จัดซื อ ดังนี  
- ค่ำผ้ำม่ำนหน้ำต่ำง ผ้ำกันแสงจ ำนวน ๑ ช่อง ขนำด ๒๐๐×๑๘๘ ซม. 
- ค่ำผ้ำม่ำนหน้ำต่ำง ผ้ำกันแสงจ ำนวน ๕ ช่อง ขนำด ๓๔๐×๑๘๘ ซม. 
- ค่ำแรงและค่ำเคลื่อนย้ำยรำงผ้ำม่ำนทั งหมด 

โอนตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ จ ำนวน +๓๕,๐๐๐ บำท 
รวมโอนเพ่ิม+ ๗๕,๐๐๐ บำท 
โดยโอนลดจำกแผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน
หมวดค่ำตอบแทน ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบ
แทนนั นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ  
จ ำนวน ๗๐,๐๐๐ 
โอนลดจ ำนวน – ๗๐,๐๐๐ บำท 
โอนลดจ่ำยแผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำนหมวด
ค่ำตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ 
บำท เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับพนักงำน
เทศบำลส ำนักปลัดเทศบำลและผู้มีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบฯ  
โอนลด จ ำนวน -๕,๐๐๐ บำท  
คงเหลือ จ ำนวน  ๒๕,๐๐๐ บำท  
รวมโอนลด  จ ำนวน -๗๕,๐๐๐ บำท 
จึงอำศัยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำงบประมำณของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ๒๗ กำรโอนงบประมำณ
รำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้ลักษณะปริมำณ
คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติ
ของสภำท้องถิ่น 

๒.  หน่วยงำนกองคลังโอนงบประมำณเพ่ิมจ ำนวน ๑ รำยกำร ดังนี  แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรคลัง งบ ลงทุน หมวด ค่ำครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน ๕,๐๐๐) 
โอนเพิ่ม จ ำนวน +๒๐,๐๐๐ บำท 
รวมโอนเพ่ิม จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท 
โดยโอนลด จำกแผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบบุคคล หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ำยประจ ำ) ประเภทเงินเดือนพนักงำน รำยกำรค่ำเงินเดือนพนักงำน จ ำนวนเงิน
ก่อนโอน ๖๙๔,๐๑๓ บำท   โอนลดจ ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท                            
รวมโอนลดจ ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท 
จึงขอให้สภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง พิจำรณำอนุมัติโอนงบประมำณในหมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงดังกล่ำว ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจำก   
มีควำมจ ำเป็น 

/นำยวิวัฒน์....   
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมำชิกสภำท่ำนใด 
ประธำนสภำฯ เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในหน่วยงำนส ำนักงำนปลัดเทศบำล จ ำนวน        
๒ รำยกำร และกองคลังจ ำนวน 1 รำยกำร ตำมท่ีท่ำนนำยกเทศมนตรีเสนอ        
โปรดยกมือครับ  
 

มตทิี่ประชุม    -  เห็นชอบ ......๑๐...... เสียง 
- ไม่เห็นชอบ ........-........  เสียง 
- งดออกเสียง .........๑...... เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔      ญัตติอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ในญัตติอ่ืนๆ นี  ขอเชิญท่ำนสมำชิกเทศบำลได้เสนอปัญหำควำมต้องกำรในเรื่อง   
ประธำนสภำฯ   ต่ำงๆ หรือมีข้อสอบถำมก็เชิญครับ 
 
นำยสุนันท์  บุญมำก  -  เรียน ท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร และสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนครับ  
สมำชิกสภำฯ สืบเนื่องจำกพื นที่ ในเขต ๒ ฝนได้ตกเป็นอย่ำงมำก ลมพัดอย่ำงแรง ท ำให้ต้นไม้หัก

ล้มตีหลังคำบ้ำน ในชุมชนด่ำนฝ้ำย บ้ำนนำงสำวรัตนำพร  ดูงำม ได้รับควำม
เสียหำย พ่ีน้องชำวบ้ำนได้ขอบคุณเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงได้ดูแลเป็นอย่ำงดี 
และอีกประกำรหนึ่งในช่วงนี ฝนตกหนักท ำให้ยุงลำยได้วำงไข่ ผมขอเสนอแนะให้
เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ได้พ่นหมอกควันทุกชุมชน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 
จึงขอให้คณะผู้บริหำรด ำเนินกำรต่อไป ขอบคุณครับ 

 
นำยบุญธรรม รุ่งเรือง  - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงทุกท่ำน 
นำยกเทศมนตรีฯ ผมเองได้ตระหนักถึงควำมเดือดร้อนของรำษฎรในพื นที่เทศบำลทุกชุมชน ก็

ขอขอบคุณท่ีพ่ีน้องได้ชื่นชมเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงในกำรท ำงำนซึ่งผ่ำนคุณ
สุนันท์ บุญมำก มำขอบคุณสมำชิสภำทีไ่ด้ดูแลควำมเดือดร้อนของพ่ีน้องทุกชุมชน  

 และอีกประกำรเก่ียวกับกำรป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
จะด ำเนินกำรพ่นหมอกควัน ภำยในเขตเทศบำลต ำบลฉวำงทุกพื นที่  

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร - ส ำหรับวำระอ่ืนๆ ควำมเดือดร้อนสมำชิกได้สอบถำม ซ่ึงท่ำนนำยกได้ชี แจงเป็นที่ 
ประธำนสภำฯ เรียบร้อยแล้ว มีสมำชิกสภำท่ำนใดเสนออะไรอีกหรือไม่ขอเชิญครับ หำกไม่มี 

กระผมขอปิดกำรประชุมครับ 
     
เลิกประชุมเวลำ  ๑๔.๓๐ น. 
  
 

ลงชื่อ     สหัส  อินทรสุวรรณ์     จดรำยงำนกำรประชุม 
             ( นำยสหัส  อินทรสุวรรณ์ ) 
              เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง   

/คณะกรรมกำร.... 
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        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม .พ.ศ. 2557 

 

   ลงชื่อ      สุนันท์  บุญมำก      ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
            ( นำยสุนันท์  บุญมำก )   
 

ลงชื่อ        สุขทวี  จินดำรักษ ์      กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
             ( นำยสุขทวี  จินดำรักษ์ ) 
 

ลงชื่อ       สมศักดิ์  โสมล      กรรมกำรและเลขำนุกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
              ( นำยสมศักดิ์  โสมล ) 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตา้บลปากน ้าฉวาง ได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล สมัย  สามัญ      . 
สมัยที่ 3        ครั งที ่    1      ประจา้ปี พ.ศ.    2557   
เม่ือวันที ่  15    เดือน      สิงหาคม           .พ.ศ.       2557   .เวลา      10.00      น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน า้ฉวาง 
 

(ลงชื่อ)   วิวัฒน์ สุคนธจร   
      ( นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ) 

                                       ประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 


