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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ครั งที่  1  ประจ้าปี  ๒๕๕๗ 

วันที่ 11 ธันวาคม  2557 
เวลา 13.30 น. 

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

 
ผู้มาประชุม 

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

4. นางจริยา    สุภาคม   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายวิจิตร    ชลวิจิตร   สมาชิกสภาเทศบาล 

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

   
ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายบุญธรรม   รุ่งเรือง   นายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 
 2. นายธราพงษ ์ โสมล   รองนายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 
 3. นายธวชั  ร้าเพย   รองนายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 
 4. นายมณฑล   เทวฤทธิ์   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 
      5. นายสง่าชัย    หนูเนียม       ปลัดเทศบาล 
 6. นายบุญญฤทธิ์ พรมแดน  รองปลัดเทศบาล 

7. นางพรทิพย์  สิงหพันธ์      หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล 
8. นายจักรวส ุ ภูวสุสมบัต ิ บุคลากร 
9. นางสาวกนกวรรณ พัชรเลขกุล  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 
 

/เริ่มประชุม..... 
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เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม   
 
นายสหัส อินทรสุวรรณ์ -  เรียนท่านประธานสภา ฯ  ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ และท่านสมาชิก 
เลขานุการสภา ฯ             สภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน วันนี เป็นการประชุมสภาเทศบาลต้าบล

ปากน ้าฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4  ครั งที่ 1 ประจ้าปีพุทธศักราช  2557 
ขณะนี มีสมาชิกสภาฯ มาลงชื่อจ้านวน 12  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม ก่อนการ
ประชุมกระผมขออ่านประกาศสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ดังนี   

   ตามท่ีสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้มีมติก้าหนดสมัยประชุมและ   วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕7 ในการประชุมสภาเทศบาล
ต้าบลปากน ้าฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 10 
มกราคม ๒๕๕7 โดยก้าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕7 ให้มี
ระยะเวลาตั งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม ๒๕๕7 มีก้าหนด 30 วัน นั น 

   ฉะนั น อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้า
ฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕7 ตั งแต่วันที่ 1 - 30 
ธันวาคม ๒๕๕7 มีก้าหนด 30 วัน   

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่  28   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕7 

 (นายวิวัฒน์  สุคนธจร) 
     ประธานสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
และในล้าดับต่อไปขอเชิญท่านประธานสภา ฯ ได้จุดธูปเทียนบูชา 
พระรัตนตรัย ขอเชิญครับ 

 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -   ครับเชิญนายบุญธรรม  รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 
ประธานสภาฯ   ท้าหน้าทีจุ่ดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ขอเชิญครับ   
 
นายบุญธรรม  รุ่งเรือง -  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
นายกเทศมนตรีฯ  
 
นายสหัส  อินทรสุวรรณ์ -   ในโอกาสนี ขอเชิญท่านประธานสภา ฯ ได้ด้าเนินการประชุมตามระเบียบ 
เลขานุการสภาฯ  วาระการประชุมต่อไป 
 
 
 
          /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  1.1 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต้าบล 
ประธานสภาฯ ปากน ้าฉวาง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ   

แจ้งให้ที่ประชุมทราบขอเชิญครับ 
 
 
นายสหัส  อินทรสุวรรณ์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และ 
เลขานุการสภา ฯ            หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตามที่ผู้บริหารแจ้งรายงานการติดตามและประเมินผล

 แผนพัฒนาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ในรอบปีงบประมาณ พ .ศ. 2557 ที่
 คณะกรรมการด้าเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้รายงานผลและ เ สนอ
 ความ เห็ นจ ากการติ ดตาม  และประ เมิ นผลแผน พัฒนาฯ  ตามระ เบี ยบ
 กระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
 ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 30 (5) โดยติดตามจากแผนพัฒนาสามปี  (พ .ศ . 
 2557-2559) มีรายละเอียดดังนี  

     - โครงการตามแผนฯ ประจ้าปี พ.ศ. 2557 รวมจ้านวน 84 โครงการ 
     - โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ รวมจ้านวน 
    26 โครงการ 
     ดังนั น โครงการที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 30.95 โดยมี 
    ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต้าบล
    ปากน ้าฉวาง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส้าหรับการจัดท้าแผนพัฒนาสามปี
    ในปีถัดไป โดยเฉพาะโครงการที่เทศบาลด้าเนินการเองควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม
    ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่เพ่ือให้การจัดท้าแผนพัฒนามีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
ประธานสภาฯ  
 
ที่ประชุม     - รับทราบ 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร 1.2  เรื่อง การจัดท้าโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ 
ประธานสภาฯ   ที่มีการบุกรุกเพ่ือขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกสภาไปแล้วนั น จึงขอให้ทุกท่านได้ให้
ความส้าคัญต่อการด้าเนินการตามโครงการดังกล่าวด้วย 
 

ที่ประชุม     - รับทราบ 
 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร 1.3  แนะน้าตัวพนักงานเทศบาลที่บรรจุและแต่งตั งใหม่ ราย นางสาวกนกวรรณ  
ประธานสภาฯ   พัชรเลขกุล ต้าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3  

สังกัดส้านักปลัดเทศบาล ขอเชิญคุณกนกวรรณ พัชรเลขกุล พนักงานเทศบาล ต้าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 ได้รายงานตัวต่อที่ประชุมแห่งนี  ขอเชิญครับ 
      /นางสาวกนกวรรณ .... 
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นางสาวกนกวรรณ พัชรเลขกุล -  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ ทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวกนกวรรณ พัชรเลขกุล ชื่อเล่น ชื่อเกดค่ะ ดิฉันบ้านอยู่ 
    ต้าบลนาโหนด อ้าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
    คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการสารสนเทศค่ะ มาบรรจุเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 
    2557 ในต้าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน หากมีอะไรก็ขอให้แนะน้า
    ด้วยค่ะ หากดิฉันผิดหรือไม่ถูกยังไงขอให้ท่านช่วยตักเตือนด้วยค่ะ ดิฉันจะตั งใจ 
    ท้างานให้ดีที่สุดค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 
ที่ประชุม     - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    ญัตติ เรื่อง การชี แจงมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง Roadmap การจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ญัตตินี ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี แจงครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ    

 
นายบุญธรรม  รุ่งเรือง  -  เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ   ส้าหรับปัญหาขยะมูลฝอยในขณะนี เป็นปัญหาระดับชาติ ผมเองได้เป็น  
    คณะกรรมการระดับจังหวัด ล่าสุดวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมาของจังหวัด
    นครศรีธรรมราช รัฐบาลมีนโยบายว่าภายในเดือนธันวาคมนี ต้องส่งแผนบริหาร 
    จัดการขยะให้เสร็จสิ นก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ดังนั นของจังหวัด 
    นครศรีธรรมราชได้เสร็จสิ นไปแล้ววันที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ส้าหรับ      
    แต่ละโซน กระผมขอน้าเรียนเฉพาะโซนที่ 5 ที่เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางเป็น 
    เจ้าภาพ  สืบเนื่องจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้นายอ้าเภอได้เปิดบ่อ
    ขยะของเก่า แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตามข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งอยู่ในหนังสือ 
    เอกสารสรุปที่ให้ไปแล้วทั งสิ น วาระต่อมาได้น้าเสนอแผนวิจัยโดยเทศบาลเมือง   
    ปากพนัง เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง เทศบาลต้าบลชะมาย เทศบาลต้าบลชะอวด 
    ได้สนับสนุนผ่านแผนในระดับจังหวัด ท้องถิ่นละสามล้านบาทเพ่ือเป็นการวิจัยว่า
    ขยะจะแปรรูปเป็นพลังงานได้ไหม อย่างเช่น 1.  เป็นพลาสติกอัดแท่ง (RDF)     
    เพ่ือส่งไปจ้าหน่ายที่โรงปูน 2. ผลิตเป็นเชื อเพลิง นั่นคือน ้ามัน 3. เป็นรูปแบบ    
    การสร้างเตาเผาขยะ ล้าดับต่อไปจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยท่านผู้ว่าราชการ 
    จังหวัดได้อนุมัติแผนและส่งไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
    เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมาได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบก้าจัดขยะมูล
    ฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เทศบาลเมือปากพนัง 300 ล้านบาท เทศบาล
    ต้าบลชะมาย 300 ล้านบาท เทศบาลต้าบลชะอวด 300 ล้านบาท เทศบาลต้าบล
    ปากน ้าฉวาง 300 ล้านบาท งบประมาณได้รับการสนับสนุนตั งแต่ปีงบประมาณ 
    2559 – 2560 แต่ทั งนี ไม่จ้ากัดหรือไม่ปิดกั นเอกชนที่จะเข้มมาร่วมลงทุน 
    เนื่องจากรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้เอกชนที่มีความเชี่ยวชาญได้เข้ามาเป็นพ่ีเลี ยงและ
    เข้ามาแก้ไขปัญหา อีกทั งในเรื่องระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
           /และของเสีย... 
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    และของเสียอันตราย ไดใ้ห้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ก้ากับดูแลในบริหารจัดการขยะ
    มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและถูกต้อง
    ตามหลักวิชาการโดยให้ผ่อนปรนยกเว้นการจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
    ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) นั นคือการท้าประชาพิจารณ์ ยกเว้นพระราชบัญญัติให้เอกชน
    ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ที่เป็นอ้านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
    มหาดไทยแต่ยกเว้นให้เป็นเพียงอ้านาจอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด ยกเว้น 
    พระราชบัญญัติผังเมือง ยกเว้นประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการท้ารายงาน
    เกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
    และความปลอดภัย พ.ศ. 2552 เป็นต้น ทุกอย่างจะอยู่ในเอกสารเล่มนี หมดแล้ว   
    ฉะนั นขอน้าเรียนต่อสภาแห่งนี ว่าขยะที่สะสมอยู่ประมาณ 18 ปี บัดนี ได้คิดค้นวิธี
    เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเก่าตกค้างสะสม เราก็ได้ผู้เชี่ยวชาญมา และขยะใหม่ที่
    จะเข้ามาก็จะไดรับการแก้ไขและเป็นการบูรณาการแบบยั่งยืน ล่าสุดที่เทศบาลนคร
    หาดใหญ่เขาได้แก้ไขในเรื่องสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยแล้ว เขาก็มีกองทุนส้าหรับ
    ชุมชนโดยรอบสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย ตลอดทั งลดผลกระทบด้านสุขภาพและ
    สิ่งแวดล้อมอนามัยของประชาชน ลดข้อขัดแย้งกับมวลชนและหน่วยงานของรัฐ 
    เรื่องสถานท่ีก้าจัดมูลฝอย เพราะฉะนั น ทั งหมดทั งสิ นที่คณะผู้บริหารได้ด้าเนินการ
    เรื่องการก้าจัดขยะมูลฝอยได้ท้าตามอ้านาจหน้าที่ตามระเบียบข้อกฎหมาย และ
    ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารขยะมูลฝอยของ       
    ประเทศ ไทย พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2557 ลงชื่อ             
    พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  
     เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปตามนโยบายของคณะรักษา 
                                          ความสงบแห่งชาติและสอดคล้องกับการก้าหนดจัดโซนนิ่ง บริหารจัดการขยะ     
                                          มูลฝอยของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 5 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอฉวาง 
    อ้าเภอช้างกลาง อ้าเภอพิปูน อ้าเภอทุ่งใหญ่ อ้าเภอถ ้าพรรณรา โดยอยู่ในโซนที่ 5  
                                          มีท้องถิ่นท่ีทิ งขยะมูลฝอย 32 ท้องถิ่น อีกเรื่องหนึ่ง ทางเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
    ได้ขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งคาด 1 บางส่วน ไปจังหวัด วันนี ทางท่าน 
     ผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุญาตให้ใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือส้าคัญส้าหรับ   
    ที่หลวง ที่ นศ 1055 ตั งอยู่หมู่ที่ 8 ต้าบลฉวาง อ้าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    ซึ่งขณะนี  มีท้องถิ่นที่สนับสนุนงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ 2558 จ้านวน  
    5 ท้องถิ่น กับ 1 หน่วยงาน เพ่ือน้ามาแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ที่มีขยะมูลฝอยสะสม 
    อยู่ในพื นที่ ประมาณ 75,000 ตัน เป็นระยะเวลา 20 ปีล่วงมาแล้ว ดังนั น เพ่ือมิให้
    เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งอนาคต
    ต่อไป หากมีงบประมาณเราอาจจะได้ก่อสร้างโรงงานคัดแยกขยะ และสร้างเตาเผา
    ขยะ หรือให้เอกชนมาลงทุน ที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าว เพื่อรองรับในการ 
    บริหารจัดการขยะมูลฝอยตาม Road Map ที่จะเกิดขึ นในอนาคตต่อไป ขอขอบคุณ
    ครับ 
 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ขอบคุณครับ ตามที่นายกชี แจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในเขตพื นที่ 
ประธานสภาฯ   ให้เป็นระบบและถูกวิธีที่จะเกิดขึ นในอนาคตต่อไป ครับล้าดับต่อไปเข้าสู่วาระที่ 3 
    เรื่องรับรองรายงานการประชุม ให้ที่ประชุมดูว่ามีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขบ้าง  
    ขอเชิญครับ 
 

         /ระเบียบวาระ.... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร  2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  
ประธานสภาฯ   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2 ประจ้าปี 2557 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 

ตามท่ีได้แจกส้าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง สมัยประชุม 
สามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557    ให้
ท่านสมาชิกไปแล้วนั น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงบ้าง ขอ
เชิญเสนอครับ  
  

นายวิวัฒน์  สุคนธจร     -  ครับ ดูหน้าที่ 8 นะครับ ตามท่ีนับจากล่างบรรทัดที่ 9 ที่ประธานสภาพูดว่า 
ประธานสภาฯ        “ในการโอนรับหมู่บ้าน  เป็นการโอนรับประปาหมู่บ้าน” ค้าว่าประปาตกไปครับ

 ต่อไปขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
 เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ. 
 2557 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   -  รับรอง  10 เสียง 
    -  ไม่รับรอง - เสียง 

- งดออกเสียง 2 เสียง 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร     -  เป็นอันว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  
ประธานสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 

2557 ด้วยคะแนน 10 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อน้าไป

ซ่อมแซมถนน และคอสะพานที่ช้ารุด หลังจากประสบภัยพิบัติอุทกภัย เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2557 

 
นายวิวัฒน์ สุคนธจร  ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  การพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาฯ   ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  เพ่ือน้าไปซ่อมถนน  และคอสะพานที่ช้ารุด  
    หลังจากเกิดเหตุประสบภัยพิบัติอุทกภัย(น ้าท่วม) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2557   
    ในเขตพื นที่เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  ญัตติขอเชิญผู้บริหารชี แจงครับ 
 
นายบุญธรรม  รุ่งเรือง  เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชกิสภาเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ   ด้วยได้เกิดเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  โดยเกิดเหตุอุทกภัย  เนื่องจาก 
    ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้  ประกอบกับ 
    มีหย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนตัวเข้า 
    ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ลักษณะเช่นนี ท้าให้บริเวณดังกล่าวมีฝนชุก 
    เพ่ิมมากขึ น  และมีฝนตกหนัก  น ้าป่าไหลหลากและน ้าท่วมฉับพลันขึ น 
    ในพื นที่หมู่ที่  3, 4, 5, 6, 7  และ 8  ต้าบลฉวาง  ซึ่งเป็นเขตท่ีรับผิดชอบ 
    ของเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  อ้าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
           /เมื่อวันที่.... 
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    เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  2557  เวลา  19.30  น.  ก่อให้เกิด                 
    ความเสียหายต่อชีวิต  ทรัพย์สินบ้านเรือน  พื นที่การเกษตร  สิ่งสาธารณประโยชน์   
    เป็นต้น  หลังจากเกิดเหตุอุทกภัย (น ้าท่วม)  ผ่านพ้นไปแล้วน ้าลดลง   
    ทางเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างลงไปส้ารวจ 
    ตรวจสอบพื นท่ีน ้าท่วม  หมู่ที่  3, 4, 5, 6, 7  และ 8  ต้าบลฉวาง     
    ปรากฏว่าทางกองช่างรายงานว่าสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เป็นโครงสร้างพื นฐาน 
    ส่วนใหญ่  โดยเฉพาะที่เป็นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและคอสะพานช้ารุดเพราะ 
    ส่วนใหญ่ถูกกระแสน ้ากัดเซาะประกอบได้ประมาณการค่าใช้จ่าย 
    ในการซ่อมแซมถนนและคอสะพานในเขตพื นที่ดังนี  
     1.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานคุดด้วน  ฝั่งชุมชน 
    บ้านวังขวาง  หมู่ที่  6  ต้าบลฉวางโดยท้าการรื อถนน  คสล. เดิม  ขนาดกว้าง  
    4.00  เมตร  ยาว  6.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมตกแต่งดิน บริเวณ  
    คอสะพาน และเรียงหนิโดยใช้กล่องเกเบี ยนบริเวณคอสะพาน แล้วท้าการถมด้วยดิน
    ถมบริเวณท่ีทรุดตัว และเทพื น คสล. ใหม่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 6.50 เมตร หนา  
    0.15 เมตร หรือพื นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 32.50 ตารางเมตร ส่วนด้านข้าง 
    บริเวณคอสะพานทั ง  2  ข้าง  ท้าการปรับแต่งริมตลิ่ง  พร้อมขุดรื อต้นไม้, 
    กอไผ่,วัชพืช  ที่กีดขวางทางของทางน ้าออก  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
    ต้าบลปากน ้าฉวาง  งบประมาณ  80,000.-บาท  งบจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ  
    2558  (กรณีฉุกเฉิน) 
     2.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  ถนน  คสล. สายทุ่งพลี  บริเวณโค้ง 
    บ้านผู้ใหญ่ส้ารวม  เกตุสุรินทร์หมู่ที่  3  ต้าบลฉวาง  โดยท้าการปูผิวจราจร 
    ใหม่ด้วยยาง  Asphaltic  Concreto  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   
    ยาว  44  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  หรือพื นที่  Asphaltic  Concreto  
    ไม่น้อยกว่า  176  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต้าบล 
    ปากน ้าฉวาง  งบประมาณ  78,000.-บาท (กรณีฉุกเฉิน) 
     3.  โครงการซ่อมแซมถนนที่เป็นดินลูกรังเดิมและหินคลุกเดิม ภายในเขต 
    เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง จ้านวน 21 สาย โดยมีรายละเอียดดังนี   
      3.1  ถนนสายบ้านชะลอ  หมู่ที่  4  ขนาดกว้าง  4  ม.  ยาว  
    300  ม.  โดยท้าการเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเดิมลูกรังแล้วบดทับ           
    (กรณีฉุกเฉิน)  งบจ่ายขาดเงินสะสม 

      3.2  ถนนสายโคกโป่ง  2  หมู่ที่  5  ขนาดกว้าง  3 ม.  
    ยาว 480 ม.โดยท้าการเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเดิมลูกรังแล้วบดทับ  
    (กรณีฉุกเฉิน)  งบจ่ายขาดเงินสะสม 
      3.3  ถนนสายบ้านนางประนอม  สวนจันทร์ หมู่ที่ 6– จดเขต 
    ทต.จันดี  ขนาดกว้าง     4  ม.  ยาว  900 ม.  โดยท้าการเกรดเกลี่ยปรับแต่ง 
    ผิวจราจรเดิมลูกรังแล้วบดทับ (กรณีฉุกเฉิน)  งบจ่ายขาดเงินสะสม 
      3.4  ถนนสายสวนนายลอย – วังพอ  หมู่ที่  7  ขนาดกว้าง 
    4  ม.  ยาว  3,100  ม.  โดยท้าการเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเดิมลูกรัง 
    แล้วบดทับ (กรณีฉุกเฉิน)  งบจ่ายขาดเงินสะสม 
           /3.5 ถนนสาย... 
 



8 

 

      3.5  ถนนสายทุ่งกรวด – ควนเถี๊ยะ  หมู่ที่  7  ขนาดกว้าง   
    4  ม. ยาว 120 ม.  โดยท้าการเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเดิมลูกรังแล้ว 
    บดทับ (กรณีฉุกเฉิน)  งบจ่ายขาดเงินสะสม 
      3.6  ถนนสายข้างโรงเรียนทุ่งกรวด-ทุ่งคาด  หมู่ที่  8  ขนาด 
    กว้าง  4  ม. ยาว 420 ม.  โดยท้าการเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเดิมลูกรัง 
    แล้วบดทับ (กรณีฉุกเฉิน)  งบจ่ายขาดเงินสะสม 
      3.7  ถนนสายโคกไม้แดง  หมู่ที่  8  ขนาดกว้าง  5  ม.  
    ยาว 1,600 ม.  โดยท้าการเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเดิมลูกรังแล้วบดทับ  
    (กรณีฉุกเฉิน)  งบจ่ายขาดเงินสะสม 
      3.8  ถนนสายคอกช้าง  หมู่ที่  8  ขนาดกว้าง  4  ม.   
    ยาว  840 ม.  โดยท้าการเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเดิมลูกรังแล้วบดทับ  
    (กรณีฉุกเฉิน)  งบจ่ายขาดเงินสะสม 
      3.9  ถนนสายศาลาแดง –  สนามฟุตบอล  หมู่ที่  8  ขนาด 
    กว้าง 4 ม. ยาว 320 ม.  โดยท้าการเกรดเฉลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเดิมลูกรัง 
    แล้วบดทับ (กรณีฉุกเฉิน)  งบจ่ายขาดเงินสะสม 
      3.10 ถนนสายหนองไซ  หมู่ที่ 8  ขนาดกว้าง  4 ม.  
    ยาว 1,150 ม.  โดยท้าการเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเดิมลูกรังแล้ว 
    บดทับ (กรณีฉุกเฉิน)  งบจ่ายขาดเงินสะสม 
      3.11  ถนนสายถนนด้า – บ้านนายสมชาย รัตนอุดม   
    หมู่ที่  8  ขนาดกว้าง  3  ม.  ยาว  1,000 ม.  โดยท้าการเกรดเกลี่ยปรับแต่ง 
    ผิวจราจรเดิมลูกรังแล้วบดทับ (กรณีฉุกเฉิน)  งบจ่ายขาดเงินสะสม 
      3.12  ถนนสายโรงถ่าน – ปากหนองหาด  หมู่ที่  8  ขนาด 
    กว้าง  4  ม.  ยาว  1,000  ม.  โดยท้าการเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร 
    เดิมลูกรังแล้วบดทับ (กรณีฉุกเฉิน)  งบจ่ายขาดเงินสะสม 
      3.13  ถนนสายทุ่งกรวด – ทุ่งคาด  หมู่ที่  8  ขนาดกว้าง   
    3  ม.  ยาว  180 ม. โดยท้าการเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเดิมลูกรังแล้ว 
    บดทับ (กรณีฉุกเฉิน)  งบจ่ายขาดเงินสะสม 
      3.14  ถนนสายควนสูง – ควนมดคัน  หมู่ที่  8  ขนาดกว้าง   
    3 ม.  ยาว 1,000 ม.  และ กว้าง  4  เมตร  ยาว  380  เมตร  โดยท้าการ 
    เกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเดิมลูกรังแล้วบดทับ (กรณีฉุกเฉิน)   
    งบจ่ายขาดเงินสะสม 
      3.15  ถนนสายหัวสะพานพุทธฯ หมู่ที่  7 – ท่าทราย   
    หมู่ที่  4    ขนาดกว้าง  4 ม. ยาว 980 ม.   โดยท้าการเกรดเกลี่ย 
    ปรับแต่งผิวจราจรเดิมหินคลุกแล้วบดทับ (กรณีฉุกเฉิน)  งบจ่ายขาดเงินสะสม 
      3.16  ถนนสายบ้านนายสมพงษ์  บุญมาก  หมู่ที่  6 –  
    จดเขต ทต.จันดี  ขนาดกว้าง 4  ม.  ยาว  1,100 ม. โดยท้าการเกรดเกลี่ย 
    ปรับแต่งผิวจราจรเดิมหินคลุกแล้วบดทับ (กรณีฉุกเฉิน)  งบจ่ายขาดเงินสะสม 
      3.17  ถนนสายท่าทราย  หมู่ที่  7  -  จดเขต  อ.ทุ่งใหญ่ 
    ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,400 ม.  โดยท้าการเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเดิม 
    หินคลุกแล้วบดทับ (กรณีฉุกเฉิน)  งบจ่ายขาดเงินสะสม 
           /3.18 ถนนสาย.... 
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      3.18  ถนนสายแหลมยูง – ควนเถี๊ยะ หมู่ที่  7  ขนาดกว้าง 
    4 ม. ยาว 650 ม. โดยท้าการเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเดิมหินคลุกแล้ว 
    บดทับ (กรณีฉุกเฉิน)  งบจ่ายขาดเงินสะสม 
      3.19  ถนนสายคอกช้าง  หมู่ที่  8  ขนาดกว้าง  4 ม.             
    ยาว 670 ม. และกว้าง 3 ม. ยาว 480 ม.  โดยท้าการเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร
    เดิมหินคลุกแล้วบดทับ (กรณีฉุกเฉิน)  งบจ่ายขาดเงินสะสม 
      3.20  ถนนสายทุ่งกรวด – ควนสูง  หมู่ที่  8  ขนาดกว้าง  
    4 ม. ยาว 1,150 ม.  โดยท้าการเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเดิมหินคลุก 
    แล้วบดทับ (กรณีฉุกเฉิน)  งบจ่ายขาดเงินสะสม 
      3.21  ถนนสายใสเทียม  หมู่ที่ 8  ขนาดกว้าง  4  ม.  
    ยาว 2,200  ม.  โดยท้าการเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเดิมหินคลุกแล้ว 
    บดทับ (กรณีฉุกเฉิน)  งบจ่ายขาดเงินสะสม 
     รวมงบประมาณ  600,000.-บาท 
     ประกอบกับได้แนบประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช   
    เรื่อง ประกาศของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
    (อ้าเภอฉวาง)  ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557   
    (ลงชื่อ)  นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   
     

     จากการตรวจสอบรายงานยอดเงินสะสมที่น้าไปใช้ได้ที่เหลือ   

    ณ  วันที่  30  กันยายน  2557    เป็นจ้านวนเงิน  6,065,923.12  บาท 

  -   ยอดเงินสะสม  ณ  วันที่  30  กันยายน  2557      6,065,923.12  บาท 

  -   บัญชีรายเงินฝาก กสท.            447,700.67  บาท 

  -   บัญชีลูกหนี ค่าน ้าประปา               215,997.00  บาท 

  -   บัญชีลูกหนี ค่าขยะมูลฝอย              15,760.00  บาท 

  ยอดเงินสะสมคงเหลือ  ณ  วันที่  30  กันยายน  2557  จ้านวนเงิน       
   5,386,465.45  บาท 

  -   หักจ่ายขาดเงินสะสม  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2557 – วันที่  2  ธันวาคม   
   2557 (เป็นค่ารถบรรทุกน ้าดับเพลิงและถนนคสล. ม.6) 3,525,000.00  บาท 

  -   ยอดเงินสะสม          1,861,465.45  บาท 

  -   บวกรายการรับเงินสะสมวันที่ 1 ตุลาคม 2557– วันที่ 2 ธันวาคม 2557       
   2,000.00  บาท 

  -   คงเหลือเงินสะสมที่น้าไปบริหารได้  ณ  วันที่  2  ธันวาคม  2557         
   1,863,465.45  บาท 

 

 

         /เพ่ือกันเงิน... 
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  เพ่ือกันเงินตามระเบียบฯ ข้อ  88  เป็นค่าใช้จ่ายประจ้าดังนี  

  -   เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)  (428,095×3)        1,284,285.00  บาท 

  -   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  (218,720×3)          656,160.00  บาท 

  -   ค่าใช้สอยและวัสดุ  (300,000×3)           900,000.00  บาท 

  -   ค่าสาธารณูปโภค  (70,000×3)           210,000.00  บาท 

  -   ค่าตอบแทน  (16,000×3)              48,000.00  บาท 

  -   งบกลางเงินสมทบเงินประกันสังคม (7,580×3)            22,740.00  บาท 

  -   เงินเดือนครู/เบี ยผู้สูงอายุ/เบี ยผู้พิการ  (605,455×3) 1,816,365.00  บาท 

  คงเหลือหลังหักรายจ่ายค้างจ่าย/บัญชีลูกหนี /บัญชีเงินฝาก/บัญชีรายจ่ายหลังหัก
   รายจ่ายและกันเงินฯ (ติดลบ)                  -4,902,128.65  บาท 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน   
    การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
    2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2548  หมวด 8 เงินสะสม 

    ข้อ  88  กิจการใดที่มีงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีอนุญาตให้จ่ายได้แล้ว  แต่ระยะ
    สามเดือนแรกของปีงบประมาณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจัดเก็บ 
    รายไดเ้พียงพอ  ที่จะด้าเนินการตามงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน้า
    เงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ 

    ข้อ  89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจาก
    สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี  

     (1)  ให้กระท้าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
    รายไดข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท้าเพ่ือบ้าบัดความเดือดร้อน
    ของประชาชน  ทั งนี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    หรือตามท่ีกฎหมายก้าหนด 
     (2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    แตล่ะประเภทตามระเบียบแล้ว 
     (3)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ต้องด้าเนินการก่อหนี ผูกพันให้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่
    ด้าเนินการภายในระยะเวลาที่ก้าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั นเป็นอันพับไป 
     ทั งนี   ให้องค์กรปกครองมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย
    ประจ้าและกรณีฉุกเฉินที่สาธารณภัยเกิดขึ น  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค้านึงถึง
    ฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

    ข้อ  91  ภายใต้บังคับข้อ  89  ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ นให้ผู้บริหาร
    ท้องถิ่นอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ตามความจ้าเป็นขณะนั น  โดยค้านึงถึงฐานะ
    การเงิน  การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั น 

           /อ้างถึงหนังสือ.... 
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    อ้างถึงหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่  นศ  0023.5/ว2383  ลงวันที่          
    8 สิงหาคม  2557  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ดังนั นเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ขับข่ีรถยนต์  จักรยานยนต์  ที่สัญจรไปมาสะดวก
    ปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินกรณีเส้นทางถนนช้ารุดทั ง
    ถนน คสล.  จ้านวน  1  สาย  , ถนนดินลูกรัง , ถนนหินคลุกจ้านวน  21  สาย  
    และคอสะพาน จ้านวน  1  แห่ง  หลังจากเกิดเหตุประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดย
    อุทกภัย จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ้าปีงบประมาณ  2558  ต่อสมาชิก
    สภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  ตามที่รายงานมาดังกล่าวข้างต้น  รวมเป็นเงิน 
    ทั งสิ น  758,000.-บาท  เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -   ขอบคุณท่านนายกฯ  ตามที่นายกฯ เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม   
ประธานสภาฯ   ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  เพ่ือไปน้าปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.   
    จ้านวน  1  แห่ง  ,ซ่อมแซมถนนที่เป็นดินลูกรังและหินคลุก  จ้านวน  21  สาย  
    และคอสะพานที่ช้ารุด 1 แห่ง หลังจากถูกเกิดเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน   
 2557  ที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วน เป็นจ้านวนเงินทั งสิ น  758,000  บาท        ตาม

เสนอและมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่  ขอเชิญคุณด้ารงศักดิ์ สวน
จันทร์ ครับ 

 
นายด้ารงศักดิ์ สวนจันทร์ -  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาลที่เข้า 
สมาชิกสภาฯ ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมอยากเสนอแนะในการซ่อมแซมถนน ผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยน

จากรถแทรกเตอร์เป็นรถเกรดถนน  เพราะว่าประสิทธิภาพของถนนคงจะดีกว่า และ
อายุการใช้งานน่าจะยาวกว่า เพราะรถเกรดถนนจะเกรดถนนให้เป็น    หลังเต่าได้ 
และการไหลของน ้าจะไหลตามข้างถนนครับ ขอบคุณมากครับ 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร  - ครับ ของคุณคุณด้ารงศักดิ์ครับ  ล้าดับต่อไปขอเชิญคุณจริยา สุภาคม ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายจริยา สุภาคม  -  กราบเรียนท่านประธานสภา  ผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภา ข้าราชการทุกท่านนะค่ะ       
สมาชิกสภาฯ  ดิฉัน จริยา สุภาคม ขอแนะน้าท่านนิดหนึ่งนะค่ะ ที่ผ่านมาการซ่อมถนนทุกครั ง 

 ชาวบ้านเขาบ่นมาว่าถ้าท้าอย่างนี ไม่ซ่อมซะดีกว่า เขาบอกว่าบางพื นที่ถมอย่างเดียว
 ไม่ เป็นไร แต่บางพื นที่ก็ เหมือนท่านด้ารงศักดิ์ พูดเมื่อกี ว่าสภาพของถนนไม่
 เหมือนกัน บางทีก็เป็นทางเนิน ยิ่งถมก็ยิ่งเป็นคลอง เวลาฝนตกน ้าก็จะไหลมา มันก็
 ไปติดกับต้นไม้ คูถนนท้าให้ดินมันเพ่ิมมากขึ น และดินที่ถูกชะล้างก็ เป็นหลุม  
 ลักษณะ อย่างนี  ดิฉันเคยน้าเรียนไปหนึ่งครั งแล้วว่าให้น้ารถเกรดกรีดให้ลึก ให้เป็น
 หลังเต่า  แล้วใช้วิธีอัดบดซัก 5 รอบ อายุการใช้งานก็จะดี แล้วดิฉันเคยพูดสมัยเป็น 
 อบต. อันนี เป็นเทศบาลแล้ว น่าจะดีกว่า อบต.นะค่ะ ขอให้ปรับปรุงตรงนี  จาก หลาย
 ที่ที่บ่นมา เวลาใช้รถดันแล้วนั นที่ที่มันมีอยู่เก่ามันแข็ง อันใหม่ไปถมน ้ามา แปบ็ เ ดี ย ว
 หายหมด มีแต่หินก้อนใหญ่ๆ รถจะชนได้ และอีกอย่างหนึ่งเวลาถมถนน เวลา       
 ไปซ่อม ช่วยแจ้งสมาชิกหน่อยให้เขาไปดูว่ามันซ่อมยังไง ถมยังไง ถ้าไม่ดีเราก็
 ทักท้วงได้ ขอให้ตระหนักถึงประชาชนด้วย ขอบคุณค่ะ 

         /นายวิวัฒน์... 
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นายวิวัฒน์  สุคนธจร  - ครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทั ง 2 ท่าน มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ   เชิญคุณถาวร ปรีชารัตน์ ครับ 
 
นายถาวร ปรีชารัตน์ -  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี รวมถึงปลัดและหัวหน้าส่วน 
สมาชิกสภาฯ   ราชการทุกท่าน ในเรื่องของการซ่อมถนน ก็ได้ถมกลบมา 2 ครั งแล้ว ครั งนี ท่าน
    นายกฯ บอกว่า เกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเดิมลูกรังแล้วบดทับ (กรณีฉุกเฉิน) ครั งนี   
    ใช้บดทับหรือเปล่าครับ ถ้าบดทับน่าจะดีกว่าครับ เพราะ 2 ครั งที่ผ่านมาไม่มี     
    การบดอัด มันก็ท้าให้การซ่อมถนนเหมือนที่คุณจริยาและคุณด้ารงศักดิ์พูดไว้  
    ผ่านมา 2 ครั งแล้ว ท้าให้เสียงบประมาณค่าใช้จ่ายของเงินแผ่นดินหรือเงินของ 
    ชาวบ้านไปเปล่าๆ ถ้าได้บดอัดและตกแต่งไหล่ทางให้มีการระบายน ้าที่ดีขึ น  
    ประชาชนหรือชาวบ้านก็ได้ใช้ถนนที่ดีและยาวนานขึ นสักหน่อยครับ ขอบคุณครับ 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร  - ครับสมาชิกก็ได้น้าเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล้าดับต่อไปขอเชิญท่านนายกฯครับ 
ประธานสภาฯ    
 
นายบุญธรรม  รุ่งเรือง  -  เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ   นับแต่กระผมได้มารับหน้าที่เป็นนายกเทศมนตรีก็ประมาณ 1 ปี 1 เดือน          
    ช่วงตุลาคม 2556 ในตอนนั นก็เกิดภัยพิบัติขึ นครั งหนึ่ง แต่ตอนนั นพวกเรายัง 
    ท้างานไม่เต็มที่ก็เลยมีการถมหินคลุกใช้รถกรีด และผมเองก็ท้าความเข้าใจกับเพ่ือน 
    สท. และชาวบ้านไปแล้วว่าต้องท้าไปแบบนี ก่อนในเบื องต้นเพราะว่าเพ่ิงเข้ามา  
    ส้าหรับท่อที่จะวางก็ขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนสมาชิก ถ้าเกิดว่าตรงไหนช่วย     
    น้าเรียนแจ้งคณะผู้บริหาร หรือกองช่างก็ได้ เพื่อจะได้ด้าเนินการแก้ไขให้ในโอกาส
    ต่อไป ส้าหรับในรอบนี ผมเองก็ได้น้าเรียนด้วยวาจาไปบ้างแล้วก่อนที่มีการประชุม
    สภาจะใช้รถเกรดเดอร์แล้วก็มีรถบดมาบดอัด เนื่องจากว่างบประมาณของปี 2558 
    ที่ก้าลังใช้อยู่นี  มีผลใช้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันเกือบ 3 เดือน       
    มาเกิดภัยพิบัติ ก็เลยมีแนวคิดว่าถนนลูกรังทั งหมดในเขตเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
    ต้องถมด้วยหินคลุกแล้วบดอัด แล้วเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ ดังนั นผมขอให้        
    ความมั่นใจกับสภาแห่งนี ว่าหลังจากวันนี  เมื่อมีผู้ประกอบการเข้ามา  ถ้าเกิดว่า   
    การถมหลุมบ่อครั งนี ไม่มีรถเกรดเดอร์ ไม่มีรถบด ผมเองก็พร้อมท่ีจะรับผิดชอบและ
    จะแจ้งสมาชิกทุกท่านทราบว่าวันนี ท้าอยู่เส้นไหนให้เพ่ือนสมาชิกได้คอยดูแลก้ากับ
    และตรวจสอบเพ่ือให้มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งยวดส้าหรับการขออนุมัติให้ในครั งนี ว่า   
    การบดอัด การเกรดต่างๆ ในรอบนี จะต้องท้าให้เป็นอย่างดี เนื่องจากในเทศบัญญัติ
    งบประมาณ 2558 เราไม่มีถนนเลย แต่มีความโชคดีเราจะมีถนนลาดยางเพ่ิมอีก
    เส้นหนึ่งสายหนองไซเหนือกับหนองไซล่าง ตอนนี งบประมาณมาแล้วเพราะฉะนั น
    เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนก่อนปีใหม่ ผมคิดว่าผมให้ความมั่นใจกับสภาแห่งนี ว่า  
    ทุกอย่างที่เพ่ือนสมาชิกกังวลจะได้คลายกังวลไปในระดับหนึ่ง ขอบคุณมากครับ 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร  - ครับขอบคุณท่านายกฯ ครับ ก็หวังว่าเข้าใจตรงกันแล้วนะครับ ต่อไปเป็นการขอ
ประธานสภาฯ   มตทิี่ประชุม ขออนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจ้าปีงบประมาณ  2558 เป็น 
    จ้านวนเงินทั งสิ น  758,000  บาท  เพ่ือน้าไปแก้ไขปัญหาสาธารณประโยชน์ด้าน
    สิ่งที่เป็นโครงสร้างพื นฐานตามที่นายกเสนอหรือไม่ โปรดยกมือครับ 

           /มติที่ประชุม.... 
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มติที่ประชุม    - เห็นชอบ 11 เสียง 

- ไม่เห็นชอบ - เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง 
 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -    เป็นอันว่าสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจ้าปี 
ประธานสภาฯ     งบประมาณ พ.ศ.2558  เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ  ต่อไประเบียบวาระท่ี  5 
 
ระเบียบวาระที่  5    ญัตติการพิจารณาอนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงงบประมาณรายจ่าย 

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ขอเชิญผู้บริหารชี แจงญัตติการพิจารณาอนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจง 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ้าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ครับ ขอเชิญผู้บริหารครับ 
 
นายบุญธรรม  รุ่งเรือง  -  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน      
นายกเทศมนตรีฯ   ขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลง   
    ค้าชี แจงในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.  
    2558  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี  

หลักการ 
     ขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงงบประมาณรายจ่ายใน    
    หมวดคา่ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

เหตุผล 

     - หน่วยงานส้านักปลัดเทศบาล เสนอขออนุมัติจัดซื อตู้เก็บเอกสารเพ่ือ 
    ส้าหรับจัดเก็บเอกสาร และโต๊ะท้างานพร้อมเก้าอี เพ่ือรองรับเจ้าหน้าที่ที่มาเพ่ิม 
    เนื่องจากไม่ได้ตั งงบประมาณไว้จึงขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั งจ่ายเป็นรายการ
    ใหม่ จ้านวน 3 รายการ 

 - หน่วยงานกองคลัง จะด้าเนินการจัดท้าโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
 ทรัพย์สิน เนื่องจากได้ตั งงบประมาณไว้ในโครงการแล้ว มีความจ้าเป็นต้องจัดซื อ
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แต่ไม่สามารถจัดซื อครุภัณฑ์ในโครงการได้จึงขออนุมัติโอน
 งบประมาณมาตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ้านวน 1 รายการ 

 
 - หน่วยงานกองช่าง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี

 งบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่า
 บ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากบันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อน 
 จ้านวน 1 รายการ  

 
       /ดังนั น... 
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       ดังนั น จึงขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงงบประมาณรายจ่าย
     ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี  

  1. หน่วยงานส้านักปลัดเทศบาล ขออนุมัติโอนงบประมาณ หมวดค่า
 ครุภัณฑ ์ส้ านักงาน   ตั งจ่ ายเป็นรายการใหม่  จ้ านวน 3 รายการ จ้ านวน 
 +14,400 บาท  

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน จ้านวน 14,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อ  

     1) ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จ้านวน 1 หลัง จ้านวน 5,500 
    บาท  
     2) โต๊ะท้างานเหล็กพร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จ้านวน 1 ตัว  
    จ้านวน 6,500 บาท 

  3) เก้าอี ล้อเลื่อน จา้นวน 2 ตวัๆละ 1,200 บาท จ้านวน 2,400 บาท 
 โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร  

 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ้านวน 
 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลส้านักปลัดเทศบาลฯ 
 ขออนุมัติโอนลด จ้านวน -14,400 บาท คงเหลือ 3,600 บาท 

  2. หน่วยงานกองคลัง ขออนุมัติโอนงบประมาณหมวดค่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
 จ้านวน  +25,000 บาท  

   แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลั ง งบ ลงทุน  หมวด         
    ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
    ขนาดหน่วยความจ้าหลักไม่น้อยกว่า 4 GB มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ ว      
    มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลขนาดความจุไม่น้อยกว่า 750 GB 

  โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ้านวน  +25,000 บาท 
  โดยโอนลดจาก  

 แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบ ด้าเนินงาน  
 ประเภท ค่าใช้สอย รายการ โครงการจัดท้าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
 ตั งไว้ 100,000 บาท  

  โอนลด จ้านวน - 25,000 บาท คงเหลือ 75,000 บาท 
  3. หน่วยงานกองช่าง ขออนุมัติโอนงบประมาณ หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
 และสิ่งก่อสร้าง จ้านวน 1 รายการ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ แผนงานเคหะและ
 ชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง จ้านวน 
 100,000 บาท  
 โอนลด จ้านวน - 100,000 บาท 

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ้านวน 100,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วงเงินเกินกว่า 5,000 
 บาท) ที่อยู่ในความรับผิดชอบและเป็นทรัพย์สินที่เทศบาลด้าเนินการจัดสร้างเอง
 และที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานอ่ืนๆ ให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ถนนท่อ
 ระบายน ้า บ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน ถังเก็บน ้าต่างๆ ฯลฯ และไฟฟ้าสาธารณะที่
 ช้ารุดหรือเสื่อมสภาพ ฯลฯ 
        /โอนเพิ่ม... 
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 โอนเพิ่ม จ้านวน +100,000 บาท 
    ค่าครุภัณฑ์ 
    ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ้านวน 100,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 (วงเงิน 5,000 บาท) ที่อยู่ ในความรับผิดชอบและเป็นทรัพย์สินที่ เทศบาล
 ด้าเนินการจัดสร้างเองและที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานอ่ืนๆ ให้ใช้งานได้
 ตามปกติ เช่น ถนนท่อระบายน ้า บ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน ถังเก็บน ้าต่างๆ ฯลฯ 
 และไฟฟ้าสาธารณะที่ช้ารุด หรือเสื่อมสภาพ ฯลฯ    

 โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดท้างบประมาณของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายใน
 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
 โอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 จึงขอให้สภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง พิจารณาอนุมัติโอนและแก้ไข
 เปลี่ยนแปลงค้าชี แจงงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างดังกล่าว 
 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของหน่วยงานส้านักปลัดเทศบาล จ้านวน       
 3 รายการ หน่วยงาน  กองคลัง จ้านวน 1 รายการ และหน่วยงานกองช่าง จ้านวน 
 1 รายการ 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร  - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายกรณีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ   
ประธานสภาฯ  พ.ศ.2558 หมวดค่าครุภัณฑ์ส้านักงาน ของหน่วยงานส้านักปลัดเทศบาล หรือไม่

 ครับ ขอ เชิญครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมแห่งนี  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ
 อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑส์้านักงาน  ประจ้าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2558 ของหน่วยงานส้านักปลัดเทศบาล จ้านวน 3 รายการ ตามที่ท่าน
 นายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม    -  เห็นชอบ 11 เสียง 

- ไม่เห็นชอบ - เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง 

นายวิวัฒน์ สุคนธจร  -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายกรณีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ  พ.ศ. 2558 หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานกองคลัง หรือไม่ครับ     

 ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมแห่งนี  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติ
 ให้โอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  ประจ้าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2558 ของหน่วยงานกองคลัง จ้านวน 1 รายการ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี
 เสนอ โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม    -  เห็นชอบ 11 เสียง 

- ไม่เห็นชอบ - เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง 
 
      /นายวิวัฒน์... 
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นายวิวัฒน์ สุคนธจร  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายกรณีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงาน       

 กองช่ าง  หรื อ ไม่ครั บ  ขอเชิญครับ  ถ้ า ไม่มี  กระผมขอมติ ที่ ประชุมแห่ งนี           
 สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
 พ.ศ. 2558 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานกองช่าง จ้านวน 1 
 รายการ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม    -  เห็นชอบ 11 เสียง 

- ไม่เห็นชอบ - เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ต่อไปจะเป็นระเบียบวาระสุดท้ายนะครับ ญัตติอ่ืนๆ สมาชิกที่พบเห็น 
ประธานสภาฯ   ความเดือดร้อนของพ่ีน้องในต าบลของเราจะได้น ามาแก้ไขก็ขอเชิญน าสู่          
    คณะผู้บริหารหรือสภาช่วยกันแก้ไข ขอเชิญครับ ขอเชิญคุณธีรยุทธ น้อย ครับ 
นายธีรยุทธ น้อย   - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและคณะผู้บริหาร ครับกระผมนายธีรยุทธ น้อย  
สมาชิกสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง เขต 1 วันนี มีชาวบ้านฝากมา 2 เรื่องครับ 
    คือเรื่องน ้าประปาบางครั งก็ไหล บางครั งก็ไม่ไหล บางครั งก็ไหลมาน ้าสีแดงเหมือน
    น ้าโคลน เคยคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลายครั งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ดีเท่าท่ีควร อยากฝากให้
    คณะผู้บริหารช่วยดูแลนะครับ เรายกฐานะจาก อบต. มาเป็นเทศบาล ผมอยากให้  
    ยกการจัดการให้ดีขึ นด้วย เรื่องที่ 2 ควันหลงของงานลอยกระทง คืนนั นเป็น      
    การประกวดนางนพมาศ มีการส่งการประกาศรายชื่อผู้ส่งนางนพมาศเข้าประกวด
    ผมว่าจะไม่พูดแล้ว แต่อดไม่ได้นี่เกิดขึ นกับสมาชิกสภาเองนะครับ  ถ้าเป็นชาวบ้าน
    ให้เพ่ือนสมาชิกคิดดูว่าจะมีโอกาสได้ระบายหรือไม่ครับ 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  - เดี๋ยวครับท่านธีรยุทธ ผมว่าให้อยู่ในประเด็นความเดือดร้อนของประชาชน  
ประธานสภาฯ   ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของดไว้ก่อนครับ  
 
นายธีรยุทธ น้อย   - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและคณะผู้บริหาร ครับกระผมนายธีรยุทธ น้อย 
สมาชิกสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง เขต 1 ครับขอโทษท่านประธานสภาด้วย  
    นะครับ  ค าว่าวาระอ่ืนๆ ผมว่าพูดได้นะครับ ถ้าท่านว่าพูดไม่ได้ผมก็จะพอแค่นี้ 
    แต่ถ้าท่านประธานสภาฯ ว่าพูดได้ ผมก็จะพูดต่อครับ ขอให้ท่านประธานสภาฯ 
    พิจารณาด้วยครับ 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  - กระผมขอใช้ดุลยพินิจสักนิดหนึ่งนะครับ ผมจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ขอเป็น 
ประธานสภาฯ   สิทธิของผมนะครับด้วยความเข้าใจถึงกิจกรรมที่ผ่านมา ผมอนุญาตให้ท่านอภิปราย      
    2 นาทีนะครับ ผมถือว่าคนท้างานต้องพูดได้ 
 
           /นายธีรยุทธ.... 
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นายธีรยุทธ น้อย   - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร ครับกระผมนายธีรยุทธ น้อย 
สมาชิกสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง เขต 1 ที่ผมพูดไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับ   
    แต่เป็นเรื่องส่วนรวม อยากฝากให้ผู้บริหารช่วยดูแลจัดการด้วยนะครับ ขอบคุณ 
    ครับ 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร  - ขอขอบคุณคุณธีรยุทธ น้อยครับ ขอเชิญคุณจริยาครับ 
ประธานสภาฯ   
   
นางจริยา สุภาคม  - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและคณะผู้บริหาร ค่ะดิฉันนางจริยา สุภาคม  
สมาชิกสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง เขต 1 ดิฉันนั่งฟังคุณธีรยุทธ น้อย           
    พูดถึงวาระอ่ืนๆ ท่านประธานยังไม่ทันฟังได้เนื ออะไร ท่านประธานบอกว่าให้พูดได้
    แค่ 2 นาที ดิฉันไม่เข้าใจนะคะ บางทีท่านธีรยุทธ น้อย อาจพูดไปถึงปัญหาต่างๆ    
    ก็ได้ ดังนั นขอเวลาให้ท่านธีรยุทธ น้อย ได้พูดหน่อยค่ะ 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร  - ครับก็ขอขอบคุณส าหรับค าชี้แนะนะครับ ท่านสมาชิกท่านอื่นมีอะไรอีก 
ประธานสภาฯ   หรือไม่ครับ ขอเชิญคุณด ารงศักดิ์ ครับ 
 
นายด ารงศักดิ์ สวนจันทร์  - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและคณะผู้บริหาร ครับ กระผมนายด้ารงศักดิ์  
สมาชิกสภาฯ   สวนจันทร์ สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมขอเสริมเติมแต่งเรื่องน้ าประปากับขยะ    
    นะครับ เพราะถือว่าน้ าประปาและขยะเป็นแหล่งที่มาของรายได้ของเทศบาลด้วย 
    ผมอยากให้เน้นคุณภาพนิดหนึ่งนะครับ เราควรเอาใจเขาใส่ใจเรานิดหนึ่งครับ 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร  - ขอเชิญคุณจริยา ครับ 
ประธานสภาฯ  

นางจริยา สุภาคม  - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและคณะผู้บริหาร ค่ะดิฉันนางจริยา สุภาคม  
สมาชิกสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง เขต 1 ดิฉันอยากจะพูดเรื่องเอกสาร ดิฉัน
    เข้าสายนิดนึงก็ได้รับเอกสารชุดหนึ่งก็หนา ดิฉันไม่สามารถอ่านอย่างรวดเร็วได้และ
    ยังมีวีดีทัศน์อีก เพราะฉะนั้นการท าอะไรก็แล้วแต่ในเวลาเดียวกันท าได้หนึ่งเรื่อง
    เพราะฉะนั้นเรื่องที่ผ่านมาเรื่องบ่อขยะบริษัทโน้นนี้มา นโยบาย คสช. ดิฉันรับไม่ทัน 
    ดิฉันขอถามนิดนึงว่าข้อยกเว้นของ คสช. เหมือนกับว่าไม่ต้องท าประชาพิจารณ์แต่
    ดิฉันเคยไปประชุมที่ห้องประชุมของอ าเภอไปท าเรื่อง MOU ท่านประธานก็ไปด้วย 
    มีดิฉันและท่านประธานท้วงขึ้นมาว่า เราให้อ านาจ MOU ก็ไม่ได้เพราะปัญหา   
    ความเดือดร้อนของประชนเรื่องขยะนี้มันมีมาก ดิฉันเองก็เรียนเขาไปว่า จะให้ทิ้ง
    โดยพลการไม่ได้ โดยวิธีการอ่ืนใดก็ต้องถามชาวบ้านก่อน มาวันนี้ก็มีเอกสารและ
    บริษัทมา สมาชิกไม่ได้รู้ล่วงหน้าเลยเอาไม่ทันเลยค่ะ แล้วอย่างวันนี้ ท่านนายกพูด
    เลยว่าสมาชิกขอให้ไปท าเป็นการบ้าน ไม่ต้องมาตอบวันนี้ในเรื่องบ่อขยะ ดิฉันก็ไป
    ถามชาวบ้านว่าเราจะคิดยังไง เราไม่ได้ตอบค าถามท่านนายกเลย ดิฉันมีหลักฐานมี 

           /ภาพถ่าย.... 
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    ภาพถ่ายว่าเขามาท้ิงขยะ ดิฉันก็บอกว่าเรายังทิ้งไม่ได้ ต้องให้นายกเรียกประชุมอีก
    ครั้งหนึ่ง ดังนั้นถ้าเขามาทิ้งช่วยบอกชาวบ้านด้วยว่าเหตุผลอะไรที่เป็นอย่างนี้ ดิฉัน
    เคยน าเรียนกับชาวบ้านไปแล้วว่าต้องท าประชาพิจารณ์แน่นอน เวลาชาวบ้านเขา
    ถามสมาชิกไม่รู้จะตอบยังไง ที่ดิฉันพูดมานี้ไม่รู้จะขัดนโยบายของ คสช. หรือไม่ 
    เพราะดิฉันฟังไม่ทันจริงๆ ขอบคุณมากค่ะ 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  มีอีกไม่ครับ ขอเชิญคุณสหัส ครับ 
ประธานสภาฯ  

นายสหัส อินทรสุวรรณ์  - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารครับ กระผมนายสหัส อินทรสุวรรณ์ 
สมาชิกสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง เขต 2 งานกิจการสภา ผมเองเป็นเลขานุการ 
    สภาฯ ก็ได้ดูถึงการประชุมสภาของเราอยู่ในขั้นเรียบร้อย แต่ส่วนประกอบของ        
    ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง ผมคิดว่าเรื่องของไมโครโฟนน่าจะมี  
    เพ่ิมเติมเพ่ือสะดวกแก่ท่านสมาชิกท่ีจะอภิปราย และหัวหน้าส่วนราชการใน           
    การประชุมทุกครั้ง ขอบคุณครับ 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  - ขอเชิญคุณถาวรครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายถาวร ปรีชารัตน์  -  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารครับ กระผมนายถาวร ปรีชารัตน์ 
สมาชิกสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง เขต 2 มีเรื่องของชาวบ้านฝากมาถาม      
    คณะผู้บริหาร เรื่องน้ าประปาบริเวณทุ่งคาด เพราะจะเข้าสู่สภาวะภัยแล้งแล้วครับ 
    ขอบคุณครับ 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  - ล้าดับต่อไปขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี แจงตอบข้อซักถามครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายบุญธรรม  รุ่งเรือง  -  เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ
นายกเทศมนตรีฯ   ส้าหรับเรื่องประปา เรื่องท่ีน ้าด้อยคุณภาพ จะน้อมรับและน้าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดี
    ขึ น ช่วงน ้าหลาก น ้าก็ขุ่นไปบ้างก็ขอน้อมรับในความผิดพลาด ส้าหรับน ้าประปาใน
    หมู่ที่ 8 โซนโคกไม้แดง ตอนนี ก็ขออนุมัติจังหวัดจ้านวน 2 จุด แต่ถ้าเมษายนนี ไม่
    ทันก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้า แต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเดือดร้อนจริงๆ ตอนนี รถน ้า
    ของเทศบาลต้าบลปากน ้าวางเรามีอยู่ 2 คัน ก็คิดว่าคงจะบรรเทาความเดือดร้อน
    ของพ่ีน้องได้ในระดับหนึ่ง ส่วนเรื่องไมโครโฟนในห้องประชุมสภาจะเร่งด้าเนินการ
    ให้ครับ  ส้าหรับเรื่องปัญหาขยะ นับจากนี ไปเป็นเวลา 6 เดือน ให้ทุกท่านช่วยกัน
    ก้ากับ ช่วยกันตรวจสอบดูแลว่าจะท้าได้มากน้อยขนาดไหน เพราะผมเองก็ไม่ได้ 
    มั่นใจมากว่าเราจะท้าได้สมบูรณ์แบบได้มากน้อยเพียงไร แต่ผมมั่นใจว่าคงแก้ปัญหา
    ได้ในระดับหนึ่งจากเรื่องกองขยะกองใหญ่ๆ เราก็สามารถทยอยท้าให้เป็นกองเล็กๆ 

           /จากกอง... 
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     จากกองเล็กๆ ก็ต้องหมดไป ส่วนปัญหาน ้าเสียต่างๆ ก็ต้องแก้กันไปเพราะ 
    หมักหมมมานาน และการแก้ไขก็จะต้องแก้ไขให้พ่ีน้องไม่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว
    ขยะที่มีอยู่แล้ว ถ้าเกิดเราปิด ปิดแล้วปิดเลยนั นคือเป้าหมายของพวกเรา แต่เมื่อ
    เป็นนโยบายของรัฐบาล รัฐบาลบอกว่าบ่อขยะที่มีอยู่เดิมให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
    และแก้ไขแล้ว ถ้าเกิดสามารถรองรับได้ก็ขอให้รองรับขยะมูลฝอยใหม่ต่อไป โดยให้
    ทรัพยากรจังหวัดเข้ามาดู ทรัพยากรจังหวัดก็เข้ามาดูถึงสองสามครั ง เพื่อสมาชิก
    บางคนก็ได้เข้าไปดูด้วย ถามว่าท้าไมปิดแล้วไม่ปิดเลย ไม่ไปหาที่ใหม่นั น  
    หมายความว่าเป็นการเริ่มหนึ่งใหม่ เป็นการสร้างปัญหาให้กับท่ีใหม่ มันก็ไม่แตกต่าง
    กันนะครับ ส้าหรับพ่ีน้องชาวไทยด้วยกัน ในเมื่อพื นที่มันมีอยู่แล้วก็ปรับปรุง แก้ไข 
    เปลี่ยนแปลงให้ถูกสุขลักษณะตามก้าลังความสามารถ ถ้าไปเริ่มหนึ่งใหม่ ที่ไหนก็
    เหมือนกัน เพราะฉะนั นตามท่ีท่านประยุทธ์ได้แถลง ตลอดจนเป็น roadmap ถ้าได้
    ติดตามทางสื่อทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ ผมว่าท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี จะเข้าใจว่า
    ที่มาที่ไปอย่างไร  แจ้งขอความเมตตาว่า เราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันท้าความเข้าใจไป
    พร้อมกันในเรื่องขยะ เพราะเป็นเรื่องใหม่ นับตั งแต่เราตกลงกันว่าเราจะไป 
    กรุงเทพฯ ขึ นรถไฟจากสถานีจันดีไปหัวล้าโพง เพราะฉะนั นต้องเรียนรู้ไปพร้อมกัน 
    แม้รถไฟจะเสียเวลาบ้าง ตกรางบ้าง ผมก็จะขอน้อมรับ ส้าหรับเรื่องของ           
    คุณธีรยุทธ น้อย รองประธานสภาฯ ที่ได้เสนอเรื่องประปา ก็ได้ตอบไปแล้ว ส้าหรับ
    เรื่องนางนพมาศ ผมเองก็ได้ก้ากับดูแลร่วมกับคณะผู้บริหารว่างานทุกอย่างย่อมมี
    ข้อผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานลอยกระทงที่จัดขึ นในครั งนี  ผมคิดว่าประสบ
    ความส้าเร็จในระดับหนึ่ง แต่ด้วยความที่เป็นงาน งานทุกงานย่อมมีข้อผิดพลาด 
    กระผมเองขอน้อมรับไปแก้ไขปรับปรุงในงานต่างๆ ให้โอกาสต่อไปไม่ว่าจะเป็น   
    ด้านการอ้านวยการ ด้านต้อนรับ ด้านประกวดบนเวที ด้านเครื่องเสียง ด้านพิธีกร 
    ในทุกๆด้านนั น ผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เพราะฉะนั นขอให้ท่าน            
    รองประธานสภาฯได้โปรดให้อภัยผมด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 
นายวิวัฒน์  สุคนธจร  - ก็ได้รับค้าตอบทุกค้าถามแล้วนะครับ ก็ได้เหลืออยู่ข้อหนึ่งเรื่องเวลา ที่คุณจริยา
ประธานสภาฯ   แนะน้าผมมา เรื่องเวลาผมก็จะให้ความยุติธรรมแก่ทุกคน ให้เวลาเท่าๆกัน เพราะว่า
    เรื่องอ่ืนๆก็จริง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะพูดได้ทุกเรื่อง ก็ให้เข้าใจตามนี นะครับ 
    ล้าดับต่อไปขอเชิญท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีครับ 
 
นายมณฑล เทวฤทธิ์  -  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  ครับกระผมนายมณฑล เทวฤทธิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง ผมขอ
    แจ้งข่าวว่า ทางศิษย์เก่า ร.ร.บ้านทุ่งกรวด ได้มีการจัดงาน คิดถึงทุ่งกรวด ทุ่งกรวด
    คิดถึงขึ นมา ในโอกาสนี ผมของชี แจงในสภาแห่งนี เพื่อเป็นการเชิญชวนไปร่วมงานใน
    วันที่ 25 ธ.ค. 2557 ช่วงเชา้ท้าบุญเลี ยงพระ มีพระสงฆ์มาฉันเพลที่โรงเรียน    
    ช่วงบ่ายมีการแข่งกันกีฬาเปตอง ช่วงเย็นมีกิจกรรมชิงโชค มีรางวัล หลังจากนั น   
    สัก 5 โมงเย็น มีการแสดงของเด็กนักเรียน ร.ร.บ้านปากน ้า 1 ชุด ร.ร.วัดควนสูง     
    1 ชุด ศพด.ทต.ปากน ้าฉวาง 2 ชุด หลักจากการแสดงของเด็ก เวลา 19.00 น.     
    ก็มีการแสดงร้าวงเวียนครกคณะดอกล้าดวน ในงานก็จะมีอาหารเครื่องดื่ม 
           /ตั งจ้าแหน่าย.... 



20 

 

              ตั งจ้าหน่ายเพื่อหารายได้ช่วยเหลือ ศพด. โดยมีวัตถุประสงค์คือท้ารั วบริเวณหน้า
    อาคารเรียน และจัดท้าห้องน ้าภายในห้องเรียน ทั งนี จะมีบัตรจ้าหน่ายที่ 
    คณะกรรมการจัดงาน หรือที่คุณธวัช และท่านประธานสภาฯ และขอฝากไว้      
    นิดหนึ่งเรื่องขยะนะครับ ขอฝากค้าพูดว่า “ขยะที่ท่านก่อไปอยู่ไหน ท้าอย่างไร      
    ไม่ให้มีการสะสมของขยะที่ก่อเกิดรายวัน และสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอย     
    ฝังกลบลงได้” ขอบคุณครับ 

นายวิวัฒน์  สุคนธจร  ครับ ขอขอบคุณท่านที่ปรึกษาฯ ที่ได้ประชาสัมพันธ์งาน “คิดถึงทุ่งกรวด ทุ่งกรวด 
ประธานสภาฯ   คิดถึง” การประชุมของวันนี  6 วาระถือเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เราได้แก้ไขปัญหา
    ของเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางไปด้วยกัน ไปพร้อมกัน ด้วยความเท่าเทียมกัน ไม่ได้
    เกี่ยวว่าเป็นกิจกรรมของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ก็ถือว่าเป็นเกียรติของสภา หรือของ
    เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ครับ ก่อนที่ท่านสมาชิกเทศบาลจะมารับต้าแหน่ง      
    วันแรกที่เราเข้ามา ท่านประธานอาวุโส คุณธีรยุทธ น้อย ก็ได้มานั่งเป็นประธานแล้ว
    มีการกล่าวปฏิญาณตน การปฏิญาณตนนี  เราต้องส้านึกไว้เสมอว่าเราเป็นสมาชิก
    เพ่ืออะไร สมาชิกจ้าได้ไหมครับว่าเราพูดว่าอะไรวันที่เราเข้ามานั่ง ผมว่าเราอย่าลืม
    ตัวของเราเอง ผมขอฝากไว้เป็นการบ้าน ให้ไปคิดวันที่ท่านประธานอาวุโสให้ 
    ปฏิญาณว่าเราจะท้าอย่างไร ส้าหรับวันนี  ผมถือเป็นสมาชิกของเขต 1 ขอถือโอกาส
    อวยพรปีใหม่ ขออวยพรให้ท่านสมาชิก ท่านคณะบริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการ 
    หรือข้าราชการทุกท่าน คิดหวังสิ่งใดขอให้ประสบความส้าเร็จทุกประการ  
    ขอขอบคุณครับ ปิดประชุมครับ 
 
ปิดการประชุมเวลา  15.30 น. 
  

ลงชื่อ     สหัส อินทรสุวรรณ ์     จดรายงานการประชุม 
             ( นายสหัส อินทรสุวรรณ์ ) 
              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปากน้ าฉวาง           
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล เมื่อวันที่  15   เดือน   ธันวาคม    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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รายการประชุมสภาเทศบาลตา้บลปากน า้ฉวาง ได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล สมัย  สามัญ          . 
สมัยที ่  1  ครั งที ่   1         ประจ้าปี พ.ศ.   2558     

เม่ือวันที ่  12    เดือน    กุมภาพันธ์     .พ.ศ.   2558    .เวลา  13.30     น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตา้บลปากน า้ฉวาง 

(ลงชื่อ)         วิวัฒน์   สุคนธจร    
    ( นายวิวัฒน์ สุคนธจร ) 

                                     ประธานสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
 
 


