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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั งที่  2  ประจ้าปี  ๒๕๕๗   
วันที ่ 29  สิงหาคม  2557 

เวลา 13.๐0 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

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

1. นายวิวัฒน ์   สุคนธจร       ประธานสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
      2. นายธีรยุทธ    น้อย           รองประธานสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
      3. นายสหัส    อินทรสุวรรณ์         สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

4. นายวิจิตร    ชลวิจิตร   สมาชิกสภาเทศบาล 
      5. นายวัชรินทร์    สุพรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 

6. นายสุขทวี    จินดารักษ์          สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายสุนันท์    บุญมาก   สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายเชี่ยวชาญ   ชาตะรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายด้ารงศักดิ์  สวนจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายสมศักดิ์   โสมล         สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายถาวร    ปรีชารัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล       

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางจริยา   สุภาคม   สมาชิกสภาเทศบาล (ลา) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายบุญธรรม   รุ่งเรือง         นายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 
 2. นายธราพงษ ์ โสมล   รองนายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 
 3. นายธวัช  ร้าเพย   รองนายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 

4. นายมณฑล  เทวฤทธิ์   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 
 5. นายบัณฑิต  โกด ี  เลขานุการนายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 
      6. นายสง่าชัย  หนูเนียม   ปลัดเทศบาล 

7. นายจักรวสุ    ภูวสุสมบัติ    บุคลากร 
 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม..... 
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เริ่มประชุมเวลา   13.00 น. 
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม   
 
นายสหัส  อินทรสุวรรณ์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  
เลขานุการสภา ฯ               และผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

วันนี เป็นการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง สมัยประชุมสามัญ  
สมัยที่  3  ครั งที่  2                     255๗                              
    ว  11 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมในโอกาสนี ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาล
ต้าบลปากน ้าฉวาง ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเชิญครับ 

 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -   ครับเชิญนายบุญธรรม  รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 
ประธานสภาฯ   ท้าหน้าทีจุ่ดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ขอเชิญครับ   
 
นายบุญธรรม  รุ่งเรือง -  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
นายกเทศมนตรีฯ  

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  1.1 เรื่องการปฏิบัติตามนโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ประธานสภาฯ                     เรื่อง การควบคุมการจ้าหน่ายเหล้าปั่น  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี แจง 

รายละเอียดเรื่องดังกล่าว ขอเชิญครับ 
นายสหัส อินทรสุวรรณ์  -  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
เลขานุการสภาฯ   ทุกท่านครับ กระผมขอชี แจงเรื่องดังกล่าว ดังนี  

ด้วยอ้าเภอฉวาง มีหนังสือที่ นศ 0218/ว 3016 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557 
เรื่อง การปฏิบัติตามนโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การ
ควบคุมการจ้าหน่ายเหล้าปั่น ด้วยอ้าเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า 
สืบเนื่องจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ     
ได้กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” เกี่ยวกับมาตรการควบคุมสิ่งเสพติด
ที่มอมเมาเยาวชน ซึ่งได้รับการร้องเรียนเป็นจ้านวนมากและท้าให้เกิดปัญหาสังคมที่
ยังไม่มีกฎ ระเบียบ กฎหมาย ในการควบคุม เช่น บารากู และเหล้าปั่นที่จ้าหน่าย
โดยรถเข็นตามตรอก ซอกซอย โดยขอให้เจ้าหน้าที่ต้ารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าไปดูแล ดังนั น เพ่ือเป็นการด้าเนินการตามนโยบายของหัวหน้าคณะรักษา   
ความสงบแห่งชาติ จึงขอให้หน่วยงานของท่านด้าเนินการควบคุมการจ้าหน่ายเหล้า
ปั่นบริเวณรอบสถานศึกษา โรงเรียน และหอพักต่างๆ รวมทั งเข้มงวดกวดขันสถาน
บริการ ร้านเหล้า ผับ บาร์ ไม่ให้มีการกระท้าผิดกฎหมาย เป็นแหล่งมั่วสุมของเด็ก
และเยาวชน โดยให้ด้าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมทั งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระท้าความผิดตามกฎหมาย     
จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ นางพิณทิพย์ แทนบุญ ปลัดอ้าเภอ(เจ้าพนักงานปกครองช้านาญการพิเศษ) 
รักษาราชการแทน นายอ้าเภอฉวาง 
       /ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  1.2 เรื่องสถานีต้ารวจภูธรฉวางขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย                 
ประธานสภาฯ   ในการตั งจุดตรวจ จุดสกัด เพ่ือกวดขันวินัยจราจร และการจัดระเบียบ  

การจราจร ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี แจงรายละเอียดเรื่องดังกล่าว  
ขอเชิญครับ 

นายสหัส อินทรสุวรรณ์  -  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
เลขานุการสภาฯ   ทุกท่านครับ กระผมขอชี แจงเรื่องดังกล่าว ดังนี  

ด้วยสถานีต้ารวจภูธรฉวาง มีหนังสือที่ ตช 0023 (นศ).65/ว 1525 ลงวันที่ 27 
สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อกระจายเสียง ตามประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 111/2557 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมกฎหมายว่าด้วย
ต้ารวจแห่งชาติ มาตรา 7 ก้าหนดให้ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติจัดระบบการบริหาร 
การปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามและการกระท้าผิดทางอาญา การรักษา
ความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์ของประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพ 
 สถานีต้ารวจภูธรฉวาง เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบดูแล 
แก้ไขปัญหาการจราจรในพื นที่อ้าเภอฉวาง ได้ตระหนักถึงความส้าคัญและความ
จ้าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด้าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอประสานประชาสัมพันธ์
โดยใช้สื่อกระจายเสียง ในส่วนของการตั งจุดตรวจ จุดสกัด เพ่ือกวดขันวินัย
การจราจรในเขตเทศบาลต้าบลฉวาง และการจัดระเบียบการจราจร ให้เกิดความ
ปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ดังนั น เพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบ
ข้อมูล เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี  
1. มาตรการข้อหาหลัก คือ  
1.1 ไม่สวมหมวกนิรภัย 1.2 อุปกรณ์ส่วนควบจักรยานยนต์ไม่ถูกต้อง 1.3 ขับรถ
แซงรถในที่คับขัน 1.4 ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 1.5 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 1.6 เมาสุรา 
1.7 โทรศัพท์ขณะขับรถ 1.8 ขับรถฝ่าสัญญาณไฟ 1.9 จอดรถกีดขวางการจราจร 
1.10 จอดรถในที่ห้ามจอด 1.11 จอดรถบนทางเท้า 1.12 การจอดรถวันคู่ วันคี่ 
และข้อหาอื่นๆ 
2. มาตรการ 5 จอม คือ จอมปาด จอมล ้า จอมขวาง จอมย้อน และจอมปลอม 
3. การจอดรถผิดกฎจราจร จะด้าเนินการใช้เครื่องบังคับล้อ 

เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น 
หากผู้ใดฝ่าฝืนทางเจ้าหน้าที่ต้ารวจจะด้าเนินการจับกุมตามกฎหมายต่อไป จึงเรียน
มายังท่านเพ่ือขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเพ่ือปฏิบัติตาม
มาตรการดังกล่าว และจะด้าเนินการบังคับใช้กฎหมายตั งแต่ 1 กันยายน 2557 
เป็นต้นไป ขอแสดงความนับถือ พันต้ารวจเอกอนันต์ หริกจันทร์ ผู้ก้ากับการสถานี
ต้ารวจภูธรฉวาง 

 
ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 
           /นายวิวัฒน์... 
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นายวิวัฒน์  สุคนธจร  1.3 เรื่องข้อหารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลขอเชิญ   
ประธานสภาฯ   ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี แจงรายละเอียดเรื่องดังกล่าว ขอเชิญครับ 
 
นายสหัส อินทรสุวรรณ์  -  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
เลขานุการสภาฯ   ทุกท่านครับ กระผมขอชี แจงเรื่องดังกล่าว ดังนี  

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แจ้งข้อหารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต้าบล กรณีที่องค์การบริหารส่วนต้าบลพุค้าจาน อ้าเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี ได้ตราข้อบังคับต้าบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ขึ นใช้บังคับแต่มิได้ส่งไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา แล้วมีผู้ยื่นค้าขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อบัญญัติขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลพุค้าจานดังกล่าว อ้างว่าตนไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดที่ต้อง
ปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์อันก้าหนดไว้ในข้อบัญญัตินั น จึงไม่อาจสามารถที่จะน้ามาใช้
บั ง คั บ กั บ ตน ได้  ซึ่ ง ก ร มส่ ง เ ส ริ มก า รปกครอ งส่ วนท้ อ ง ถิ่ น ได้ เ ส นอ ให้
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอีกชั นหนึ่ง และกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต้าบลพุค้าจานดังกล่าวมีผลบังคับใช้
เป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่จะต้องลง
พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมารตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ. 2540 ซึ่งมาตรา 8 ก้าหนดว่าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (4) ถ้ายังไม่ได้ลง
พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาจะน้ามาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้
นั นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาอันสมควร 
หรือเป็นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะก้าหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผยด้วยวิธีการ
อย่างอ่ืนตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต้าบลพุค้าจาน ยังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา และพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 ก็มิได้ก้าหนดวิธีการเผยแพร่หรือเปิดเผย
ข้อบังคับต้าบลไว้ องค์การบริหารส่วนต้าบลพุค้าจาน จึงไม่สามารถน้าข้อบังคับ
ต้าบลดังกล่าวมาใช้บังคับแก่นายณัฐมน พลภานุมาศ ได้ ส่วนจะเป็นกรณีเข้า
ข้อยกเว้นของกฎหมายที่ว่าผู้นั นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั นตามความเป็นจริงมา
ก่อนเป็นเวลาพอสมควรหรือไม่ เป็นพฤติการณ์ที่องค์การบริหารส่วนต้าบลพุค้าจาน
ต้องตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไป  

 
ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  1.4 เรื่องการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประธานสภาฯ                     ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี แจงรายละเอียดเรื่องดังกล่าว ขอเชิญครับ 
 
           /นายสหัส... 
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นายสหัส อินทรสุวรรณ์  -  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 
เลขานุการสภาฯ   ทุกท่านครับ กระผมขอชี แจงเรื่องดังกล่าว ดังนี  

ด้วยอ้าเภอฉวาง มีหนังสือที่ นศ 0218/ว 1807 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วย
อ้าเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาขยะมูล
ฝอยของจังหวัดซึ่งได้ข้อสรุปการแก้ปัญหาทั งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว ซึ่งการ
แก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนได้ข้อสรุป ดังนี  
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการรณรงค์สร้างจิตส้านึกในการคัดแยกขยะที่ต้น
ทาง คือ ระดับครัวเรือน โดยการน้าขยะเปียกไปจัดการโดยการน้าเอาไปท้าปุ๋ยหรือ
อาหารสุกร ส้าหรับขยะแห้งแบ่งเป็นขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไป โดยที่ขยะรีไซเคิล
น้าไปขายร้านรับซื อของเก่า ส่วนขยะทั่วไปที่เหลือใช้ให้ส่งไปก้าจัดที่ หลุมฝังกลบ
ขยะของเทศบาล ส้าหรับหลุมฝังกลบขยะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ควรให้
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีข้อก้าหนดในการรับก้าจัดขยะด้วย เช่น เทศบาล
ควรรับเฉพาะขยะทั่วไปที่ไม่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ 
2. การปรับปรุงระบบก้าจัดขยะ จ้านวน 33 แห่ง ควรมีการจัดการออกเป็น 2 
ส่วน คือ ระบบก้าจัดขยะแบบฝังกลบที่มีขยะสะสมอยู่เหนือแนวราบอาจจะท้าคัน
ดินกั น บดอัดและปิดทับด้วยหน้าดิน ส่วนระบบก้าจัดขยะแบบฝังกลบที่มีขยะยังไม่
เต็มก็ให้บดอัดและปิดทับด้วยหน้าดิน โดยเครื่องจักรที่ใช้ในการปรับปรุงสามารถขอ
ความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แต่ท้องถิ่นต้อง
รับผิดชอบในเรื่องน ้ามันเชื อเพลิง 
3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบก้าจัดขยะมูลฝอยจัดท้าแผนในการ
จัดการขยะ โดยก้าหนดในแผนการปฏิบัติงานในการจัดการขยะเพ่ือจะได้ทราบ
แนวทางในการจัดการขยะและปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงาน 
4. ควรให้ทุกท้องถิ่นตั งงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในการก้าจัด
ขยะมูลฝอยตามศักยภาพ 
 ดังนั น เพ่ือเป็นการถือปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัดนครศรีธรรมราชใน
การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่อ้าเภอฉวาง
ด้าเนินการตาม 1 – 4 หากมีปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินการ รายงานให้
อ้าเภอฉวางทราบต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด้าเนินการตามอ้านาจ
หน้าที่ ในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทินกร มุสิกวัตร 
นายอ้าเภอฉวาง 
 

ที่ประชุม -  รับทราบ 
 
 
        /นายวิวัฒน์.... 
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นายวิวัฒน์  สุคนธจร  1.5 เรื่องการศึกษาดูงาน“ด้านบริหารจัดการก้าจัดขยะมูลฝอย” ระหว่างวันที่ 19  
ประธานสภาฯ                     - 22 สิงหาคม ๒๕๕7 ตามที่เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางได้จัดท้าโครงการฝึกอบรม

และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการก้าจัดขยะมูลฝอย ระหว่างวันที่ 19 – 22 
สิงหาคม 2557 มีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลเข้าร่วม
จ้านวนหลายท่าน โดยมีการฝึกอบรม ณ เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง และเดินทางไป
ศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
กรุงเทพมหานคร และกิจการร่วมค้า sem-bq และศูนย์ก้าจัดของเสียไทย จ้ากัด 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานในครั งนี ได้รับประโยชน์เป็น
อย่างยิ่ง สามารถน้ามาปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางได้เป็นอย่างดี  
- ที่ประชุมรับชม powerpiont สรุปผลการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “ด้านบริหาร
จัดการก้าจัดขยะมูลฝอย” เป็นเวลา 20 นาท ี
 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -    การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  
ประธานสภาฯ     สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  ครั งที่ 1 ประจ้าปี 2557 เมื่อวันที่ 15   

สิงหาคม 2557 กระผมขอให้เพ่ือนสมาชิกเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง   
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั งที่  1  ประจ้าปี  2557  ที่ผ่านมา   
ขอให้ตรวจสอบว่าจะแก้ไขรายงานการประชุมข้อความใดบ้าง  ของเชิญครับ 
-  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบล 
ปากน ้าฉวาง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั งที่  1  ประจ้าปี  2557   
เมื่อวันที่  15 สิงหาคม  2557  หรือไม่  ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีกระผมขอมติ 
ที่ประชุมนะครับ 

 

มตทิี่ประชุม   - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง สมัยประชุมสามัญ 
  สมัยที่ 3  ครั งที่ 1 ประจ้าปี 2557 เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  2557 

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

 

ระเบียบวาระท่ี  3  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
   งบประมาณ  พ.ศ.  2558 วาระท่ี  2  และวาระท่ี  3 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -  สืบเนื่องจากการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย   
ประธานสภาฯ   ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558  ได้มีการรับร่างไปแล้วในการประชุมสภา 
    เทศบาล  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2557  ซึ่งวันนี จะพิจารณาในวาระที่  2  

และวาระที่  3  ดังนั น  กระผมจึงขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ 
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการการแปรญัตติต่อสภา  ขอเชิญครับ 

       /นายธีรยุทธ... 
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นายธีรยุทธ น้อย -  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ตามท่ีสภาเทศบาล  
ประธานคณะกรรมการ             ต้าบลปากน ้าฉวาง  ได้แต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ   
แปรญัตติฯ   เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558  นั น  กระผม 

นายธีรยุทธ น้อย ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ขอรายงาน 
การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558  ซึ่งคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่  15 - 17 สิงหาคม  
พ.ศ. 2557  เพ่ือขอรับค้าร้องแปรญัตติตามวันเวลาที่ก้าหนดแล้ว  ปรากฏว่า 
ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  ท่านใดขอยื่นค้าแปรญัตติ   
ประกอบคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้ประชุมพิจารณาเสนอค้าแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558   
เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2558 เวลา 08.30 น. สรุปว่ายืนยันร่างเทศบัญญัติฯ  
เดิม จึงส่งให้ประธานสภาและสมาชิกสภา  เพ่ือพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติ   
เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558  วาระท่ี  2   
และวาระที ่ 3  ในการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั งที่  2   
ประจ้าปีพุทธศักราช  2557  ต่อไป  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและ 
ด้าเนินการประชุมต่อไปครับ 

 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ในเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติรายงานว่าระหว่างวันที่  15-17  สิงหาคม 
ประธานสภาฯ   2557  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอยื่นค้าแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
    ในการประชุมเมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2557  มีมติให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม 
     ดังนั นวาระท่ี  2  นี   กระผมขอมติที่ประชุมว่า  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ 
    คงไว้ซึ่ง  ร่างเทศบัญญัติฯ  เดิม  ให้ผ่านวาระท่ี  2  โปรดยกมือครับ 
 
มตทิี่ประชุม    -  เห็นชอบ 10 เสียง 

- ไม่เห็นชอบ - เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง 

 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ในการประชุมวาระที่  3  ซึ่งไม่มีการอภิปราย  มีการลงมติอย่างเดียว   
ประธานสภาฯ  กระผมจึงขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ   

เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558  โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม    -  เห็นชอบ 10 เสียง 
 -  ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 -  งดออกเสียง 1 เสียง 
 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -  เป็นอันว่าร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  งบประมาณ 
ประธานสภาฯ   พ.ศ.2558  ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเป็นที่เรียบร้อย  ขึ นตอนต่อไป 

กระผมจะได้ส่งร่างเทศบัญญัติฯ  นี ไปยังนายอ้าเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 
พิจารณาต่อไป 

           /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่อง การขอความเห็นชอบรับโอนระบบประปาหมู่บ้าน  
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จ้านวน 2 รายการ 
 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ในญัตติ นี  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี แจงครับ   
ประธานสภาฯ   

นายบุญธรรม  รุ่งเรือง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ ตามท่ีเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางขอรับโอนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนสูง หมู่ที่ 

8 ต้าบลฉวาง อ้าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน
หนองบัว หมู่ที่ 4 ต้าบลฉวาง อ้าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใน
การใช้น ้าอุปโภคบริโภค นั น ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยสภาให้ความเห็นชอบ และนายกอนุมัติบันทึกการส่งมอบโอน
ระบบประปาหมู่บ้าน ทั ง 2 แห่ง ให้กับเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง เมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน หมวด 2 การ
จัดหาพัสดุ ข้อ 9 ระบุว่าในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นที่ดูแลพัสดุนั น ถ้า
หากการกระท้าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุสิทธินั นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นจากสภาหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นนั น 

การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี ก้าหนดไว้ และไม่มี
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายก้าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติ
เป็นการอนุโลมตามวิธีจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ก้าหนดไว้ในหมวดนี  

ดังนั น ผมจึงเรียนเพื่อให้สภาพิจารณาเห็นชอบการรับโอนระบบประปา 
หมู่บ้าน ทั ง 2 รายการตามทีเ่สนอไปแล้ว ขอบคุณครับ 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร    ครับก็ได้รับฟังท่านนายกชี แจง ในการรับโอนหมู่บ้าน บ้านควนสูง หมู่ที่ 8  
ประธานสภาฯ ต้าบลฉวาง อ้าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และระบบประปาหมู่บ้าน       

บ้านหนองบัว หมู่ที่  4 ต้าบลฉวาง อ้าเภอฉวาง จั งหวัดนครศรีธรรมราช          
แล้วมีใครจะอภิปรายซักถามบ้างครับ ขอเชิญครับ หากไม่มี ต่อไปผมจะขอมติ      
นะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับโอนระบบประปาหมู่บ้าน จ้านวน 2 รายการ
ดังกล่าว จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ     10 เสียง 
    -  ไม่เห็นชอบ  -     เสียง 
    -  งดออกเสียง  1    เสียง 
 
           /นายวิวัฒน์.... 
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นายวิวัฒน์  สุคนธจร     เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบรับโอนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนสูง หมู่ที่ 8 
ประธานสภาฯ   ต้าบลฉวาง อ้าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และระบบประปาหมู่บ้าน  

บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ต้าบลฉวาง อ้าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยคะแนน 10 เสียง 

 
ที่ประชุม -  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร     ขอเชิญผู้บริหารชี แจงญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน 
ประธานสภาฯ   และสิ่งก่อสร้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

นายบุญธรรม รุ่งเรือง  ขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
นายกเทศมนตรีฯ   ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยมีหลักการ และเหตุผล ดังต่อไปนี  

หลักการ 
    ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  

ประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ้านวน 5 รายการ  

เหตุผล 
  -  หน่วยงานกองช่าง ขออนุมัติโอนงบประมาณ หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 

    สิ่งก่อสร้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยขออนุมัติ โอนงบประมาณ 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เนื่องจาก  

    ไม่ได้ตั งงบประมาณเพ่ือการนั นไว้ จึงขออนุมัติโอนเพื่อตั งจ่ายเป็น  
    รายการใหม่ จ้านวน 4 รายการ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณต่อที่ประชุมสภา 

เทศบาล ดังนี  
  โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ้านวน 4 รายการ 
  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  

    หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ้านวน 4 รายการ 
  เพ่ือจัดซื อ 
  1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ้านวน 8 จุด พร้อมติดตั ง จ้านวน 99,400 บาท 
  โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ้านวน +99,400 บาท 

2) ล้าโพงเครื่องขยายเสียง ขนาดไมน้อยกว่า 150 W จ้านวน 4 ตัว พร้อมติดตั ง 
จ้านวน 14,000 บาท 

  โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ้านวน +14,000 บาท 

แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าและถนน งบ ลงทุน  หมวด ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ  

  3) โครงการบุกเบิกถนนจากสวนยาง นายสหัส อินทรสุวรรณ์ – บ้านนายสุนันท์ 
    บุญมาก หมู่ที่ 6 ต.ฉวาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร จ้านวน +91,000 บาท 

         /แผนงาน... 
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แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าและถนน งบ ลงทุน  หมวด ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ  

  4) โครงการปรับปรุงพื นที่ เพ่ือเตรียมจัดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือยาวฯ 
    บริเวณริมฝั่งแม่น ้าตาปี หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 7 ต้าบลฉวาง จ้านวน 50,000 บาท 

  โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ้านวน  +50,000 บาท 
  รวมโอนเพิ่ม จ้านวน 254,400 บาท 
  โดยโอนลดจาก  
  แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

    ประเภท ครุภัณฑ์ส้านักงาน รายการ  
  1) เครื่องถ่ายเอกสาร จ้านวน 120,000 บาท 
  คงเหลือ 65,000 บาท   
  โอนลด จ้านวน -65,000 บาท 

  แผนงาน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความ 
    เข้มแข็งชุมชน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
    ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

  2) โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จ้านวน 170,000 บาท 
  คงเหลือ 170,000 บาท 
  โอนลด -170,000 บาท   

  แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ ด้าเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย 
    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 

  หมวดอ่ืนๆ รายการ  
  3) โครงการฝึกอบเพ่ิมประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน จ้านวน 100,000 บาท 
  คงเหลือ 100,000 บาท   
  โอนลด จ้านวน -20,400 บาท 
  รวมโอนลด จ้านวน 255,400 

  - ส้านักปลัดเทศบาล ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
    สิ่งก่อสร้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยขออนุมัติ โอนงบประมาณ  

เนื่องจากไม่ได้ตั งงบประมาณเพ่ือการนั นไว้ จ้านวน 1 รายการ จึงขออนุมัติต่อที่
ประชุมสภาโอนงบประมาณเพ่ิม  ดังนี  

  โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ้านวน 1 รายการ 
  แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา 

รายการ โครงการจัดซื อเครื่องเล่นสนาม ศพด.ทต.ปากน ้าฉวาง จ้านวน 3 ชุด 
พร้อมติดตั ง จ้านวน 95,000 บาท 

  โอนเพิ่ม จ้านวน +95,000 บาท 
  รวมโอนเพิ่ม จ้านวน +95,000 บาท 
 

 
         /โดยโอนลด... 
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  โดยโอนลด  
  แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ ด้าเนินการ หมวด ค่าตอบแทน

    1) ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ้านวน 30,000 บาท 
  คงเหลือ 10,000 บาท   
 
  โอนลด จ้านวน -8,000 บาท 

  2) ประเภท ค่าเช่าบ้าน จ้านวน 103,400 บาท 
  คงเหลือ 18,750 บาท 
  โอนลด จ้านวน -10,000 บาท 
  หมวด ค่าใช้สอย     
  3) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 

    หมวดอ่ืนๆ รายการ 
  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง จ้านวน 80,000 บาท 
  คงเหลือ จ้านวน 10,000 บาท   
  โอนลด จ้านวน -10,000 บาท 
  4) โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน จ้านวน 100,000 บาท 
  คงเหลือ จ้านวน 89,600 บาท 
  โอนลด จ้านวน -28,000 บาท  
  หมวด ค่าสาธารณูปโภค 
  5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ้านวน 80,000 บาท 
  คงเหลือ จ้านวน 21,578 บาท 
  โอนลด จ้านวน  -9,000 บาท 
  งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  
  แผนงาน สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  
  งบด้าเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่

    เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการ 
  6) โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื องต้น จ้านวน 50,000 บาท 
  คงเหลือ 10,000 บาท 
  โอนลด จ้านวน -10,000 บาท 
  แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบด้าเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย  

    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
    อ่ืนๆ รายการ  

  7) โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ้าต้าบล จ้านวน  
    20,000 บาท 

  คงเหลือ 20,000 บาท 
  โอนลด จ้านวน -20,000 บาท  
 
 
 
         /รวมโอนลด... 
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  รวมโอนลด จ้านวน -95,000 บาท  
  โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดท้างบประมาณขององค์กร 

ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวด   
ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน 
ไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  
    จึงขอให้สภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณในหมวด
    ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังกล่าว ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ของหน่วยงานกองช่าง จ้านวน 4 รายการ และหน่วยงานส้านักปลัดเทศบาล 
จ้านวน 1 รายการ 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร     มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายกรณีโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ของหน่วยงานกองช่าง หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมแห่งนี  สมาชิก
สภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของหน่วยงานกองช่าง จ้านวน 4 
รายการ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบ 10 เสียง 

- ไม่เห็นชอบ -  เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายกรณีโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
ของหน่วยงานส้านักปลัดเทศบาล หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมแห่งนี  สมาชิก
สภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของหน่วยงานส้านักปลัดเทศบาล จ้านวน 1 รายการ 
ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบ 10 เสียง 

- ไม่เห็นชอบ -  เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง 

  
ระเบียบวาระท่ี  6    เรื่องการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จ้านวน 2 คน      

เป็นผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล  ในคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ในญัตติ นี  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี แจงครับ   
ประธานสภาฯ   
 
 
 
           /นายบุญธรรม... 
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นายบุญธรรม รุ่งเรือง            -  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ ด้วยทางส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 ได้มีหนังสือที่ สปสช. 

5.40/ว 0217 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เรื่องเตรียมการคัดเลือก
คณะกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื นที่ พ.ศ.2557 โดยตามประกาศส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
ก้าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื นที่ พ.ศ.2557 
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งก้าหนดให้กรรมการในคณะกรรมการ
กองทุนเดิม มีวาระอยู่ในต้าแหน่งได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 และให้คัดเลือก
กรรมการชุดใหม่ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 
  ดังนั น จึงน้าเรียนให้ที่ประชุมแห่งนี ได้คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 
จ้านวน 2 คน เป็นผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลในคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตั งแต่วันที่          
1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ขอบคุณครับ 

 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร     -  ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ชี แจงครับ ล้าดับต่อไปผมขอให้ 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเป็นผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ใน

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง คนที่ 
1 ครับ  มีผู้รับรองด้วยอย่างน้อย 2 คน 
 
 

นายสุนันท์ บุญมาก           -  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ   หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายสุนันท์ บุญมาก สมาชิกสภา 

เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ขอเสนอ นายสุขทวี จินดารักษ์ เป็นผู้แทนสมาชิกสภา
เทศบาล ในคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต้าบลปากน ้า
ฉวาง คนที่ 1 ครับ 

 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร   -  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน  คือ  
ประธานสภาฯ   1. นายเชี่ยวชาญ ชาตะรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
    2. นายสมศักดิ์ โสมล  สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
 

- มีใครจะเสนอชื่อเพ่ิมเติม บ้างครับ ล้าดับต่อไปกระผมขอมตินะครับ ใครเห็นชอบ
ให้ นายสุขทวี จินดารักษ์ เป็นผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ในคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง คนที่ 1 โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ 10 เสียง 
    -  ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 

- งดออกเสียง 1 เสียง  
 
       /นายวิวัฒน์... 
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นายวิวัฒน์  สุคนธจร   - เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ นายสุขทวี จินดารักษ์ 
ประธานสภาฯ เป็นผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ในคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง คนที่ 1 ด้วยคะแนน 10 เสียง 
 
ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเป็นผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ในคณะกรรมการบริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง คนที่ 2 ครับ   
มีผู้รับรองด้วยอย่างน้อย 2 คน 
 
 

นายสุขทวี จินดารักษ ์          -  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ   หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายสุขทวี จินดารักษ์ สมาชิกสภา 

เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ขอเสนอ นายเชี่ยวชาญ ชาตะรักษ์ เป็นผู้แทนสมาชิก
สภาเทศบาล ในคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต้าบล
ปากน ้าฉวาง คนที่ 2 ครับ 

 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร   -  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน  คือ  
ประธานสภาฯ   1. นายสุนันท์ บุญมาก สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
    2. นายสมศักดิ์ โสมล สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
 

- มีใครจะเสนอชื่อเพ่ิมเติม บ้างครับ ล้าดับต่อไปกระผมขอมตินะครับ ใครเห็นชอบ
ให้ นายเชี่ยวชาญ ชาตะรักษ์ เป็นผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ในคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง คนที่ 2 โปรดยกมือ
ครับ 
 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ 10 เสียง 
    -  ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 

- งดออกเสียง 1 เสียง  
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร   - เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ นายเชี่ยวชาญ ชาตะรักษ์  
ประธานสภาฯ เป็นผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ในคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง คนที่ 2 ด้วยคะแนน 10 เสียง 
 
ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 
 
           /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  7    ญัตติอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -  มีท่านใดมีเรื่องอ่ืนเสนอในที่ประชุมบ้างครับ ขอเชิญคุณวิจิตร ชลวิจิตร ครับ 
ประธานสภาฯ    
 
นายวิจิตร ชลวิจิตร  -   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายวิจิตร ชลวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต้าบล

ปากน ้าฉวาง เขต 1 กระผมมีเรื่องขอฝากอยู่ 4 เรื่องด้วยกัน 1. มีพ่ีน้องฝาก
สอบถามว่าท้าไมเทศบาลไม่มีการตั งงบประมาณอุดหนุนโครงการเทศกาลเดือนสิบ 
2. จุดอันตรายใต้สะพานโค้ง หมู่ที่ 3 เป็นจุดเสี่ยง เราไม่มีเครื่องหมายบอกไว้    
เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชน เกิดการสูญเสียได้ครับ 3. ตอนนี เวลาผ่านมา
เกือบปีแล้วยังไม่ได้มีการอบรมสมาชิกใหม่ ซึ่งการอบรมได้วิชาเปรียบเหมือนอาวุธ 
หากไม่มีอาวุธเราจะท้างานได้อย่างไร ถ้าเรามีวิชาเราจะได้ร่วมกันท้างานร่วมกับ
คณะผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ 4. เมื่อตอนเริ่มเข้าท้างาน โต๊ะท้างานของ
สมาชิกสภามีทั งหมด 12 ชุด แต่ตอนนี เหลือเพียง 8 ชุดแล้ว ขอให้ท่านประธานได้
ประสานให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -  มีท่านใดมีเรื่องเสนอในที่ประชุมบ้างครับ ขอเชิญคุณด ารงศักดิ์ สวนจันทร์ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายด้ารงศักดิ์ สวนจันทร์  -   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายด้ารงศักดิ์ สวนจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล

ต้าบลปากน ้าฉวาง เขต 2 จากการที่เทศบาลได้ไปถมหลุมบ่อ ชาวบ้านขอขอบคุณ
เป็นอย่างมาก แต่ถ้าเป็นไปได้หลังจากฝนแล้งแล้วช่วยไปกรีดอีกครั งหนึ่งครับ 
ขอบคุณครับ 

 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -  มีท่านใดมีเรื่องเสนอในที่ประชุมบ้างครับ เมื่อไม่มี กระผมขอชี้แจงในเรื่องที่ถูก 
ประธานสภาฯ พาดพิงในข้อที่ 4 เรื่องโต๊ะท้างานของสมาชิกสภา ขอเรียนไปยังท่านปลัดเทศบาล 

ท่านคณะผู้บริหารให้เข้ามาดูแลด้วยนะครับ และอีกอย่างหนึ่งเพ่ือเป็นการทัดเทียม
กันทุกฝ่ายกระผมขอฝากเรื่องโทรศัพท์ที่โต๊ะท้างานด้วย ล้าดับต่อไปผมขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีได้ชี แจงครับ 

 

นายบุญธรรม รุ่งเรือง -  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน   
นายกเทศมนตรีฯ ที่เพ่ือนสมาชิกได้น้าเรียนปัญหา ล้วนแต่เป็นความจ้าเป็นทั งสิ น ขอเรียนชี แจงในข้อ

ที่  4 ก่อนนะครับ ที่ท่านวิจิตร ชลวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และ
ประธานสภาได้ให้ความกระจ่างชัดไประดับหนึ่งแล้ว กระผมในฐานะผู้บริหาร ถือว่า
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในองค์กรที่จะต้องดูแลเรื่องนี  ต้องกราบขอโทษเพ่ือน
สมาชิกสภาแห่งนี  ที่ได้หย่อนยานในเรื่องโต๊ะที่นั่ง แต่อย่างไรก็แล้วแต่ จริงๆ แล้ว
เรามีกิจกรรมหลายๆ ด้าน มีการประชุมหลายเครือข่าย บางครั งก็ต้องขนย้ายไปมา  

        /และด้วย.... 
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และด้วยความหย่อนยานของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ซึ่งขาดวินัย ไม่ได้เอาไปคืน 
ผมขอน้อมรับและน้าเอาไปแก้ไข จะประสานกับผู้บริหารและท่านปลัด และขอให้
มั่นใจว่าจะไม่มีการเคลื่อนย้ายโต๊ะท้างานดังกล่าวอีก  

  -  ส้าหรับเรื่องงานเดือนสิบ สี่ปีที่แล้วเราก็ไม่ได้อุดหนุน เนื่องจากเมื่อก่อนมี
การอุดหนุนหมู่บ้านละห้าพันบาท แต่ผมได้ยกเลิกโครงการนี ไป เนื่องจากมีการ
ขัดแย้งเกิดขึ นในชุมชน ยกตัวอย่างเช่น เราให้หมู่บ้านละห้าพันบาท บางหมู่บ้านมี
กระจาดหลายจุด ท้าให้มีปัญหาในการเฉลี่ย ได้แค่จุดเดียว ไม่มีการเฉลี่ยกัน เป็น
การสร้างความแตกแยกจึงได้ยกเลิกโครงการนี ไป และถามว่าท้าไมไม่ตั งต่อ 
เนื่องจากต้องมีการเริ่มต้นที่ดีก่อน เราจึงจะไปต่อยอดให้เขา ส้าหรับในโอกาสต่อไป
ผมจะบรรจุไว้ ซึ่งต้องคุยกันว่าจะให้ชุมชนละเท่าไหร่ 

  -  ส้าหรับเรื่องบริเวณใต้สะพานโค้ง หมู่ที่ 3 จะให้กองช่างไปด้าเนินการให้ 
รวมถึงตรงบริเวณบ้านผู้ใหญ่ส้ารวม เกตุสุรินทร์ที่มีพื นแตกอยู่ด้วย ส้าหรับเรื่อง
สุดท้าย เรื่องการฝึกอบรมของสมาชิกใหม่ ขอให้ส้านักปลัดเทศบาลจัดโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับสมาชิกสภา ผู้บริหาร และพนักงาน โดยจัดในเขต
พื นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในเดือนกันยายนนี  ฝากท่านปลัดไปดูเรื่อง
งบประมาณด้วยนะครับ ส้าหรับกรณีของคุณด้ารงศักดิ์ สวนจันทร์ ขอเวลาให้ผ่าน
ช่วงเวลานี  ให้ฝนแล้งสักระยะหนึ่งจะเข้าไปด้าเนินการให้ครับ ก่อนที่จะเข้าเรื่องอ่ืน
เพ่ิมเติม กระผมขอให้คุณธวัช ร้าเพย ได้ชี แจงอีกหนึ่งเรื่องครับ 

 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -  เชิญท่านธวัช ร าเพย ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายธวัช ร้าเพย -  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และหัวหน้าส่วนราชการ  
รองนายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน  กระผมนายธวัช ร้าเพย รองนายกเทศมนตรีฯ สืบเนื่องจากที่ท่านนายกฯ 

ได้มอบหมายให้กระผมไปอบรมกับ สสส. นั น ได้มีงบประมาณส่วนหนึ่งมาด้าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก้าลังกายและการนวดแผนโบราณ และอีก
เรื่องคือเรื่องการก้าจัดขยะ กระผมขอให้เพ่ือนสมาชิกสภาและผู้บริหารร่วมกัน
รณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะเพ่ือลดปัญหาเรื่องขยะของชุมชนของเทศบาลต้าบล
ปากน ้าฉวาง เพ่ือที่จะได้ปฏิบัติอย่างที่ คสช. น้าเสนอ ซึ่งปัญหาขยะเป็นปัญหา
ระดับชาติ เราจึงควรแยกขยะ ขยะที่ย่อยสลายได้ใช้วิธีการฝังกลบ ส่วนขวดแก้ว
หรือขวดพลาสติก ที่สามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ สามารถน้าไปขายได้ ซึ่งผมได้เรียน
ท่านนายกฯว่าจะท้าเป็นฉวางโมเดล ท้าเป็นตัวอย่างในเขตอ้าเภอฉวาง ด้วยการคัด
แยกขยะ ตั งจุดรวบรวมขยะของชุมชน ไม่ต้องมีถังขยะทุกบ้าน ตอนนี ก้าลังคุยกับ
ทางช่างว่าจะออกแบบยังไง เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเก็บขยะ โดยไม่ต้องเก็บทุก
บ้าน ขอบคุณครับ 

 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ขอบคุณท่านนายกฯ และรองนายกฯธวัช ร าเพย นะครับที่เสนอแนวคิด 
ประธานสภาฯ   การก าจัดขยะที่ดี มีท่านอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ครับ ขอเชิญคุณสุนันท์ บุญมากครับ 
           /นายสุนันท์.... 
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นายสุนันท์ บุญมาก  -   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายสุนันท์ บุญมาก สมาชิกสภาเทศบาลต้าบล

ปากน ้าฉวาง เขต 2 ผมขอสนับสนุนท่านรองธวัช ร้าเพยในเรื่องของฉวางโมเดลครับ 
ในความคิดผมอยากให้มีโครงการชุมชนปลอดถังขยะ จัดให้มีจุดรวบรวมขยะ ขยะที่
ก้าจัดได้ก็ให้ก้าจัด ก้าจัดไม่ได้ก็ให้มาฝากกับฉวางโมเดลครับ ขอบคุณมากครับ 

 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ขอบคุณท่านสมาชิกครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ    
 
นายบุญธรรม รุ่งเรือง -  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน   
นายกเทศมนตรีฯ เรื่องนี ถือว่าเป็นวาระหลัก ยุทธศาสตร์หลักคือเรื่องการศึกษา กับเรื่องคุณภาพชีวิต

เพ่ือไปสู่ต้าบลสุขภาวะ เพราะฉะนั นเราอาจไปดูงานที่ทุ่งสงก็ได้ ซึ่งกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้น้าร่องให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทุ่งสง เราจะต้อง
ท้างานให้สอดคล้องกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นพ่ีเลี ยงให้เรา 
และอีกอย่างเรามีกองทุน สปสช. ที่สามารถเขียนโครงการให้สอดคล้องและน้า
งบประมาณไปใช้ได้ไม่มากก็น้อย อีกอย่างเราเป็นเครือข่ายกับเทศบาลต้าบลขุน
ทะเล อ้าเภอลานสกา ของท่านนายกโสภณ พรหมแก้ว เราได้เป็นเครือข่าย สสส . 
ดังที่ท่านรองธวัชได้กล่าวไว้ เราได้มาจ้านวนพอสมควร เบื องต้นให้มาแล้วห้าหมื่น
บาท เราก็ท้าเรื่องเก่ียวกับสุขภาพ สุขภาวะ เพราะฉะนั นอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพ สุข
ภาวะ ก็เป็นประโยชน์ทั งหมด ขอบคุณครับ 

 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ส าหรับระเบียบวาระท่ี 7 นี้ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาได้เสนอแนวทางการแก้ไข 
ประธานสภาฯ   ปัญหาต่างๆ ขอเชิญคุณสุขทวี จินดารักษ์ ครับ 
 
นายสุขทวี จินดารักษ์  -   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายสุขทวี จินดารักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล

ต้าบลปากน ้าฉวาง เขต 1 ผมขอปรึกษาและน้าเรียนต่อคณะผู้บริหารและท่าน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ว่าทางด้าน อสม. มีการประสานทางเทศบาลหรือไม่เกี่ยวกับ
การทัศนศึกษาดูงานของอสม. เพ่ือได้เป็นขวัญก้าลังใจให้กับ อสม. ซึ่งทาง อสม. ได้
ฝากผมมาครับ ขอบคุณครับ 

 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -  เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ    
 
 
 
 
 
        /นายบุญธรรม... 
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นายบุญธรรม รุ่งเรือง -  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน   
นายกเทศมนตรีฯ ส้าหรับ อสม. ผมระลึกอยู่เสมอว่า อสม. คือมือขวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อปพร. คือมือซ้ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเหล่านี เป็นองค์กรที่มีจิต
อาสา สององค์กรนี เราต้องดูแล และสร้างขวัญก้าลังใจ ผมต้องให้ความมั่นใจต่อ 
สท.สุขทวี จินดารักษ์ ในฐานะที่เป็นประธาน อสม. ต้าบลฉวาง ว่าพ่ีน้อง อสม. 
จะต้องได้ไปศึกษาดูงานตามอ้านาจหน้าที่ ตามความเหมาะสม และจ้าเป็น ในเวลา
อันใกล้นี แน่นอน แต่ตอนนี มีค้าสั่งเกี่ยวกับกฎอัยการศึก และห้ามดูงานเป็นหมู่คณะ 
ยกเว้นแต่มีเหตุจ้าเป็น ขอให้ความมั่นใจว่าได้ไปแน่นอน แต่ขอให้บ้านเมืองเข้าสู่
ภาวะปกติก่อน ขอขอบคุณครับ 

 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ส าหรับข้อสอบถามของคุณสุขทวี ท่านนายกฯ ก็ได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว มีท่านใด 
ประธานสภาฯ จะเสนออีกหรือไม่ครับ หากไม่มีเรื่องอ่ืนใดแล้ว กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม

ประชุมครับ เลิกประชุมครับ 
 
เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
 

ลงชื่อ     สหัส อินทรสุวรรณ ์     จดรายงานการประชุม 
             ( นายสหัส อินทรสุวรรณ์ ) 
              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง       

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล เมื่อวันที่   4   เดือน   กันยายน    .พ.ศ. 2557 

   ลงชื่อ      สุนันท์ บุญมาก      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            ( นายสุนันท์ บุญมาก )   
 

ลงชื่อ        สุขทวี จินดารักษ์      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             ( นายสุขทวี จินดารักษ์ ) 
 

ลงชื่อ       สมศักดิ์  โสมล      กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
              ( นายสมศักดิ์  โสมล ) 
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รายการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล สมัย  สามัญ          . 
สมัยที่ 4          ครั งที ่     1 ประจ้าปี พ.ศ.    2557   

เม่ือวันที ่   11   เดือน    ธนัวาคม     .พ.ศ.       2557   .เวลา   13.30    น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตา้บลปากน า้ฉวาง 

(ลงชื่อ)   วิวัฒน์ สุคนธจร    
   (......นายวิวัฒน์ สุคนธจร......) 

                                     ประธานสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
 
 


