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-ส ำเนำ- 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ครั งที่  1  ประจ้าปี  ๒๕๕9 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2559 

เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

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

1. นำยวิวัฒน ์   สุคนธจร       ประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
      2. นำยสหัส      อินทรสุวรรณ์      รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
      3. นำยสุขทวี    จินดำรักษ์               สมำชิกสภำเทศบำล/เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

4. นำงจริยำ    สุภำคม   สมำชิกสภำเทศบำล  
      (เข้ำประชุมเวลำ 14.18 น. ก ำลังพิจำรณำในระเบียบวำระที่ 7) 
5. นำยวัชรินทร์    สุพรรณ   สมำชิกสภำเทศบำล 
6. นำยวิจิตร    ชลวิจิตร   สมำชิกสภำเทศบำล 
7. นำยธีรยุทธ  น้อย          สมำชิกสภำเทศบำล 
8. นำยสุนันท์    บุญมำก   สมำชิกสภำเทศบำล 
9. นำยเชี่ยวชำญ   ชำตะรักษ์  สมำชิกสภำเทศบำล 
10. นำยด ำรงศักดิ์  สวนจันทร์  สมำชิกสภำเทศบำล 
11. นำยสมศักดิ์   โสมล         สมำชิกสภำเทศบำล 
12. นำยถำวร    ปรีชำรัตน์  สมำชิกสภำเทศบำล 

   
ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นำยบุญธรรม   รุ่งเรือง   นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 2. นำยธรำพงษ ์ โสมล   รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 3. นำยธวชั  ร ำเพย   รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 4. นำยบัณฑิต   โกด ี  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 5. นำยมณฑล   เทวฤทธิ์   ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
      6. นำยสง่ำชัย    หนูเนียม       ปลัดเทศบำล 

7. นำงพรทิพย์  สิงหพันธ์      หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
8. นำยจักรวส ุ ภูวสุสมบัต ิ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 

 
 

/เริ่มประชุม..... 
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เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม   
 
นำยสุขทวี จินดำรักษ์ -  เรียนท่ำนประธำนสภำ ฯ  ท่ำนนำยกฯ ท่ำนรองนำยกฯ และท่ำนสมำชิก 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ฯ            สภำเทศบำล และหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน วันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำล

ต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยประชุมสำมัญ สมัยแรก  ครั งที่ 1 ประจ ำปีพุทธศักรำช  
2559 ขณะนี มีสมำชิกสภำฯ มำลงชื่อจ ำนวน 11 ท่ำน  ถือว่ำครบองค์ประชุม 
ก่อนกำรประชุม กระผมขออ่ำนประกำศสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เรื่อง เรียก
ประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ดังนี   

     ตำมท่ีสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ได้มีมติก ำหนดสมัยประชุมและวัน
    เริ่มสมัยประชุมสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกำรประชุมสภำ 
    เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 255๘ เมื่อวันที่ 
    ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ โดยก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ สมัยแรก ประจ ำป ี         
    พ.ศ. ๒๕๕9 ให้มีระยะเวลำตั งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภำพันธ์ ๒๕๕9 มีก ำหนด       
    29 วัน นั น 
   ฉะนั น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล 

พ.ศ. ๒496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๗         
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยประชุมสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕9 ตั งแต่วันที่ 
1 - 29 กุมภำพันธ์ ๒๕๕9 มีก ำหนด 29 วัน จึงประกำศมำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่  26 มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕9 ลงชื่อ นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง และในล ำดับต่อไปขอเชิญท่ำน
ประธำนสภำ ฯ ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย ขอเชิญครับ 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -   ครับเชิญนำยบุญธรรม  รุ่งเรือง  นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
ประธำนสภำเทศบำลฯ  ท ำหน้ำทีจุ่ดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย  ขอเชิญครับ   
 
นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง -  จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
นำยกเทศมนตรีฯ  
 
นำยสุขทวี จินดำรักษ์ -   ในโอกำสนี ขอเชิญท่ำนประธำนสภำ ฯ ได้ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำลฯ  วำระกำรประชุมต่อไป 
 
 
 
           /ระเบียบ.... 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  1.1 กระผมในนำมของสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ขอขอบคุณท่ำน 
ประธำนสภำเทศบำลฯ นำยกเทศมนตรี และคณะผู้บริหำรที่ได้แก้ไขปัญหำภัยแล้ง และขอให้ก ำลังใจใน     

กำรปฏิบัติงำนต่อไปครับ 
 
ที่ประชุม     - รับทรำบ 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  1.2 ขอเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำเทศบำล แจ้งเรื่องกำรแต่งตั งรองประธำนสภำ 
ประธำนสภำเทศบำลฯ เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ขอเชิญคุณสุขทวี จินดำรักษ์ ครับ  
 
นำยสุขทวี จินดำรักษ์  เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล และหัวหน้ำส่วนรำชกำร
เลขำนุกำรสภำเทศบำลฯ  ทุกท่ำน ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมรำชได้มีค ำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมรำช ที่  
    3918/2558 เรื่อง แต่งตั งรองประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
    ด้วยสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงได้มีมติในกำรประชุมสภำ สมัยวิสำมัญ สมัยที่3
    ประจ ำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2558 ให้นำยสหัส อินทรสุวรรณ์ 
    สมำชิกสภำเทศบำลเป็นรองประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง แทนต ำแหน่ง
    ที่ว่ำง อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 20 แห่งพระรำชบัญญัติ เทศบำล          
    พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระรำชบัญญัติเทศบำล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 
    และข้อ 15 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำ 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554) จึงแต่งตั ง              
    นำยสหัส อินทรสุวรรณ์ เป็นรองประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง แทน 
    ต ำแหน่งที่ว่ำง ทั งนี  ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่  21 ธันวำคม พ.ศ. 2558     
    ลงชื่อ นำยดนัย  เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ปฏิบัติรำชกำรแทน       
    ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 
ที่ประชุม     - รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  2.1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  
ประธำนสภำเทศบำลฯ  สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั งที่ 1 ประจ ำปี 2558 เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2558 

ตำมท่ีได้แจกส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยประชุม 
สำมัญ สมัยที่ 4 ครั งที่ 1 ประจ ำปี 2558 เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2558 ให้ท่ำน
สมำชิกไปแล้วนั น ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกท่ำนใดจะแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงบ้ำง       
ขอเชิญเสนอครับ  
 
       /นำยวิวัฒน์.... 
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร     - เมื่อไม่มี กระผมขอมตินะครับ สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบรับรองรำยงำน       
ประธำนสภำเทศบำลฯ  กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 4 ครั งที่ 1 
    ประจ ำปี 2558 เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2558 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   -  รับรอง  9 เสียง 
    -  ไม่รับรอง - เสียง 

- งดออกเสียง 2 เสียง 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร     -  เป็นอันว่ำที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  
ประธำนสภำเทศบำลฯ สมัยประชุมวิสำมัญ สมัยที่ 4 ครั งที่ 1 ประจ ำปี 2558 เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 

2558 ด้วยคะแนน 9 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องการพิจารณาก้าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ้าปี พ.ศ. 2559       
และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ้าปี พ.ศ. 2560 

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร -  เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดสมัยประชุม สมัยสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ. 2559 และสมัย 
ประธำนสภำเทศบำลฯ  ประชุมสำมัญสมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. 2560 ในญัตตินี ขอเชิญท่ำนปลัดเทศบำล 

ชี แจงระเบียบข้อกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ขอเชิญครับ 
นำยสง่ำชัย  หนูเนียม - เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล และหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
ปลัดเทศบำล ทุกท่ำน ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) 
 พ.ศ. 2552 มำตรำ 24 ก ำหนดไว้ว่ำ ในปีหนึ่ง ให้มีสมัยประชุมสำมัญสี่สมัย     

สมัยประชุมสำมัญครั งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญประจ ำปีให้สภำเทศบำล
ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก ำหนดไม่เกิน 30 วัน แต่ถ้ำจะขยำย
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญำตจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 11 (3) ก ำหนดไว้ว่ำ “ส ำหรับเทศบำลให้สภำเทศบำล
ก ำหนดว่ำกำรประชุมสมัยสำมัญประจ ำปีแต่ละสมัยในปีนั นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัย
ในปีนั นมีก ำหนดกี่วัน กับให้ก ำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี สมัยแรกของ
ปีถัดไปและมีก ำหนดกี่วัน” ข้อ 21 ก ำหนดไว้ว่ำ  
“กำรประชุมสมัยสำมัญประจ ำปีระยะเวลำและวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสำมัญ
ประจ ำปีของแต่ละสมัยในปีนั น วันเริ่มประชุมสมัยสำมัญประจ ำปีของปีถัดไปและ
ระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธำนสภำ
ท้องถิ่นน ำปรึกษำในที่ประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น ำควำมใน
ข้อ 11 มำบังคับใช้โดยอนุโลม เมื่อสภำท้องถิ่นมีมติแล้วให้ท ำเป็นประกำศของสภำ
ท้องถิ่น พร้อมทั งปิดประกำศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส ำนักงำนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” ขอบคุณครับ 
 

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร  - ขอขอบคุณท่ำนปลัดเทศบำลครับส ำหรับในล ำดับต่อไปขอให้สมำชิกเทศบำล 
ประธำนสภำเทศบำลฯ  ได้ก ำหนดวันประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี พ.ศ. 2559 ขอเรียนเชิญครับ  

เชิญคุณสุนันท์ บุญมำก ครับ 
 
       /นำยวิวัฒน์... 
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นำยสุนันท์ บุญมำก  - เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล และหัวหน้ำ                 
สมำชิกสภำเทศบำลฯ  ส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยสุนันท์ บุญมำก สมำชิกสภำฯ ขอเสนอ 

กำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี พ.ศ. 2559 จ ำนวน 4 สมัย ดังนี ครับ 
1.  สมัยประชุมสำมัญ สมัยแรก เริ่มตั งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 29 
กุมภำพันธ์ 2559 มีก ำหนด 29 วัน 
2. สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2559 ถึงวันที่ 30 
เมษำยน 2559 มีก ำหนด 30 วัน 
3. สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2559 ถึงวันที่ 30 
สิงหำคม 2559 มีก ำหนด 30 วัน 
4. สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2559 ถึงวันที่ 30 
ธันวำคม 2559 มีก ำหนด 30 วัน 

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร  - มีใครจะเสนอแตกต่ำงจำกนี  บ้ำงครับ 
ประธำนสภำเทศบำลฯ -  เมื่อไม่มี ผมขอมตินะครับ สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบก ำหนดวันประชุมสมัยสำมัญ 

ประจ ำปี พ.ศ. 2559 ตำมท่ีคุณสุนันท์ บุญมำก เสนอโปรดยกมือครับ 

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

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร  - ล ำดับต่อไปขอให้สมำชิกเทศบำลได้เสนอวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสำมัญ  
ประธำนสภำเทศบำลฯ สมัยแรกประจ ำปี พ.ศ. 2560 ขอเชิญคุณสุนันท์ บุญมำก ครับ 
 

นำยสุนันท์ บุญมำก  - เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล และหัวหน้ำ                 
สมำชิกสภำเทศบำลฯ  ส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผม นำยสุนันท์ บุญมำก สมำชิกสภำฯ ขอเสนอ 

กำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ สมัยแรกประจ ำปี พ.ศ.2560 เริ่มตั งแต่วันที่               
1 กุมภำพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560 มีก ำหนด 28 วัน ครับ 

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร  - มีใครจะเสนอแตกต่ำงจำกนี  บ้ำงครับ 
ประธำนสภำเทศบำลฯ -  เมื่อไม่มี ผมขอมตินะครับ สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบก ำหนดวันประชุมสมัยสำมัญ 

สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. 2560 ตำมท่ีคุณสุนันท์ บุญมำก เสนอโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ  10  เสียง 
    -  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    -  งดออกเสียง  1 เสียง 
 
 
 
 
           /นำยวิวัฒน์... 
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นำยวิวัฒน์ สุคนธจร    -  เป็นอันว่ำสภำฯเห็นชอบก ำหนดวันเริ่มประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ ประจ ำปี  
ประธำนสภำเทศบำลฯ  พ.ศ.2559 และสมัยประชุมสำมัญสมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. 2560 ดังนี  

1.  สมัยประชุมสำมัญ สมัยแรก เริ่มตั งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2559 ถึงวันที่      
29 กุมภำพันธ์ 2559 มีก ำหนด 29 วัน 
2. สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2559 ถึงวันที่         
30 เมษำยน 2559 มีก ำหนด 30 วัน 
3. สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2559 ถึงวันที่         
30 สิงหำคม 2559 มีก ำหนด 30 วัน 
4. สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2559 ถึงวันที่         
30 ธันวำคม 2559 มีก ำหนด 30 วัน 
๕. สมัยประชุมสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. 2560 เริ่มตั งแต่ 
วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560 มีก ำหนด 28 วัน 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางเพื่อเป็นคณะกรรมการ
    พัฒนาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
 
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร -  ส ำหรับญัตตินี  ขอเชิญท่ำนนำยกชี แจงครับ 
ประธำนสภำเทศบำลฯ 

นำยบุญธรรม รุ่งเรือง            - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน และหัวหน้ำส่วนรำชกำร     
นำยกเทศมนตรีฯ   ทุกท่ำน  กระผมขออนุญำตให้คุณบัณฑิต โกดี เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบล 
    ปำกน  ำฉวำง ได้ชี แจงรำยะเอียดครับ 

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร -  เชิญคุณบัณฑิต โกดี ครับ 
ประธำนสภำเทศบำลฯ 

นำยบัณฑิต โกดี             - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน และหัวหน้ำส่วนรำชกำร     
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีฯ ทุกท่ำน ตำมที่ท่ำนนำยกเทศมนตรีได้เสนอญัตติเรื่องกำรพิจำณำคัดเลือกสมำชิก
    สภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เพ่ือแต่งตั งเป็นคณะกรรมกำรกำรพัฒนำเทศบำล
    ต ำบลปำกน  ำฉวำง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ข้อ 8 (3) 

      เนื่องด้วยคณะกรรมกำรกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ตำมค ำสั่งที่  
    497/2556 ลงวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2556 และค ำสั่งที่ 266/2557 ลงวันที่    
    2 มิถุนำยน 2557 ได้หมดวำระ จึงขอเสนอที่ประชุมเ พ่ือพิจำรณำคัดเลือก     
    คณะกรรมกำรฯ ขึ นใหม่ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำ   
    แผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ข้อ 8 (3) ให้พิจำณำคัดเลือก
    สมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวน 3 คน ตำมแนวทำงกำรคัดเลือก
    และแต่งตั งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
    กำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 กรณีให้สภำท้องถิ่น
    คัดเลือก ตำมข้อ (1) – (11) โดยคณะกรรมกำรดังกล่ำวมีวำระอยู่ในต ำแหน่ง  

           /ครำวละ... 
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      ครำวละสองปี และอำจได้รับกำรคัดเลือกได้อีก ในกำรเสนอชื่อมีผู้รับรองไม่น้อย
    กว่ำสองคน โดยคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี  

    1) ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น โดยพิจำณำจำก 
      1.1) อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพำะอ ำนำจหน้ำที่ที่มี
             ผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชำชน 
      1.2) ภำรกิจถ่ำยโอนตำมกฎหมำยก ำหนดและขั นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ 
      1.3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้น 
            ด ำเนินกำรในยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญและมีผลต่อประชำชนโดยตรง 
      1.4) กรอบนโยบำย ทิศทำง แนวทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            ในเขตจังหวัด 
      1.5) นโยบำยของผู้บริหำรที่แถลงต่อสภำท้องถิ่น 
      1.6) แผนชุมชน 

    ประเด็นที่กล่ำวมำข้ำงต้นมำประกอบพิจำณำกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น โดยให้
    ค ำนึงถึงสถำนะทำงกำรคลังของท้องถิ่น และควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำร 

    2) ร่วมจัดท ำแผนพัฒนำ เสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำ และแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับ
    กำรจัดท ำแผนพัฒนำในกำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำ ให้เทศบำลน ำปัญหำควำมต้องกัน
    กำรจำกแผนชุมชนที่เกินศักยภำพของชุมชนมำพิจำรณำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำ หำก
    เกินศักยภำพของเทศบำลให้เสนอปัญหำ ควำมต้องกำรไปยังองกำรบริหำรส่วน 
    จังหวัดมำพิจำณำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมอ ำนำจ
    หน้ำที่ 

    3) พิจำณำร่ำงแผนพัฒนำและร่ำงแผนด ำเนินงำน 

    4) ให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อก ำหนด ขอบข่ำยและรำยละเอียดของงำน 

    5) พิจำณำให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

   6) แต่งตั งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ คณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนอ่ืนเพ่ือช่วย
      ปฏิบัติงำนตำมที่เห็นควร  

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำคัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน ำฉวำงเพ่ือ
  แต่งตั งคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงตำมระเบียบต่อไป ขอบคุณครับ 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรี และท่ำนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีครับ ในล ำดับ  
ประธำนสภำเทศบำลฯ  ต่อไป ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้เสนอชื่อสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง
    เป็นกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง คนที่ 1 ขอเชิญ คุณสุนันท์ บุญมำก 
    ครับ 

นำยสุนันท์ บุญมำก  - เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนนำยกเทศมนตรีฯ ผู้ทรงเกียรติที่ 
สมำชิกสภำเทศบำลฯ เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนและหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยสุนันท์ บุญมำก 

สมำชิกสภำเทศบำล ขอเสนอ คุณสหัส อินทรสุวรรณ์ ครับ 
 
        /นำยวิวัฒน์... 



- 8 - 

 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ขอผู้รับรองครับ     
ประธำนสภำเทศบำลฯ  1. นำยธีรยุทธ น้อย 

2. นำยสมศักดิ์ โสมล 
-ผู้รับรองถูกต้อง 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ในล ำดับต่อไป ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้เสนอชื่อสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล  
ประธำนสภำเทศบำลฯ  ปำกน  ำฉวำง เป็นกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง คนที่ 2 ขอเชิญ  
    คุณธีรยุทธ น้อย ครับ 

นำยธีรยุทธ น้อย   - เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนนำยกเทศมนตรีฯ ผู้ทรงเกียรติที่ 
สมำชิกสภำเทศบำลฯ เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนและหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยธีรยุทธ น้อย  

สมำชิกสภำเทศบำล ขอเสนอ คุณสุนันท์ บุญมำก ครับ 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ขอผู้รับรองครับ     
ประธำนสภำเทศบำลฯ  1. นำยสมศักดิ์ โสมล 

2. นำยเชี่ยวชำญ ชำตะรักษ์ 
-ผู้รับรองถูกต้อง 
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ในล ำดับต่อไป ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้เสนอชื่อสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล  
ประธำนสภำเทศบำลฯ  ปำกน  ำฉวำง เป็นกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง คนที่ 3 ขอเชิญ  
    คุณสมศักดิ์ โสมล ครับ 

นำยสมศักดิ์ โสมล  - เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนนำยกเทศมนตรีฯ ผู้ทรงเกียรติที่ 
สมำชิกสภำเทศบำลฯ เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนและหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยสมศักดิ์ โสมล

สมำชิกสภำเทศบำล ขอเสนอคุณเชี่ยวชำญ ชำตะรักษ์ ครับ 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ขอผู้รับรองครับ     
ประธำนสภำเทศบำลฯ  1. นำยสุนันท์ บุญมำก 

2. นำยวัชรินทร์ สุพรรณ 
-ผู้รับรองถูกต้อง 
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  เป็นอันว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงได้คัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำล     
ประธำนสภำเทศบำลฯ ต ำบลปำกน  ำฉวำงเป็นกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง จ ำนวน 3 คน 

ดังนี  
1. นำยสหัส อินทรสุวรรณ์  
2. นำยสุนันท์ บุญมำก 

    3.  นำยเชี่ยวชำญ ชำตะรักษ์ 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางเพื่อเป็นคณะกรรมการ
    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
 
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ส ำหรับญัตตินี  ขอเชิญท่ำนนำยกชี แจงครับ 
ประธำนสภำเทศบำลฯ 
 
        /นำยบุญธรรม... 
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นำยบุญธรรม รุ่งเรือง            - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน และหัวหน้ำส่วนรำชกำร     
นำยกเทศมนตรีฯ   ทุกท่ำน  กระผมขออนุญำตให้คุณบัณฑิต โกดี เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบล 
    ปำกน  ำฉวำง ได้ชี แจงรำยะเอียดครับ 

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร -  เชิญคุณบัณฑิต โกดี ครับ 
ประธำนสภำเทศบำลฯ 

นำยบัณฑิต โกดี             - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน และหัวหน้ำส่วนรำชกำร     
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีฯ ทุกท่ำน ตำมที่ท่ำนนำยกเทศมนตรีได้เสนอญัตติเรื่องกำรพิจำณำคัดเลือกสมำชิก
    สมำชิกสภำเทศบำลต ำบล ปำกน  ำฉวำง เพ่ือแต่งตั งเป็นคณะกรรมกำรติดตำมและ
    ประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
    ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 (1) 

      เนื่องด้วยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลปำกน  ำ
    ฉวำง ตำมค ำสั่งที่ 498/2556 ลงวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2556 และค ำสั่งที่  
    276/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2557 ได้หมดวำระ จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือ
    พิจำรณำคัดเลือกคณะกรรมกำรฯ ขึ นใหม่ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
    กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 (1)     
    ให้พิจำรณำคัดเลือกสมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวน 3 คน     
    ตำมแนวทำงกำรคัดเลือกและแต่งตั งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล 
    แผนพัฒนำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ตำมระเบียบ กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
    กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กรณีให้
    สภำท้องถิ่นคัดเลือก ตำมข้อ (1) – (11) โดยคณะกรรมกำรดังกล่ำวมีวำระอยู่ใน
    ต ำแหน่งครำวละสองปี และอำจได้รับกำรคัดเลือกได้อีก ในกำรเสนอชื่อมีผู้รับรอง
    ไม่น้อยกว่ำสองคน โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำมีอ ำนำจ
    หน้ำที่ ดังนี  

   1) ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

   2) ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

    3) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล 
   แผนพัฒนำต่อท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำร
   พัฒนำท้องถิ่น และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชน
   ในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั ง ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 
   ทั งนี ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 

     4) แต่งตั งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือช่วยปฏิบัติงำนตำมที่ 
    เห็นสมควร  

    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำคัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงเพ่ือ
    แต่งตั งเป็นคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลปำกน  ำ
    ฉวำงตำมระเบียบต่อไป ขอบคุณครับ 

           /นำยวิวัฒน์.... 
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรี และเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีมำกครับ ในล ำดับ  
ประธำนสภำเทศบำลฯ  ต่อไป ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้เสนอชื่อสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง
    เป็นกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง   
    คนที่ 1 ขอเชิญ คุณสุนันท์ บุญมำก ครับ 
 
นำยสุนันท์ บุญมำก  - เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนนำยกเทศมนตรีฯ ผู้ทรงเกียรติที่ 
สมำชิกสภำเทศบำลฯ เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนและหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยสุนันท์ บุญมำก

สมำชิกสภำเทศบำล ขอเสนอคุณสมศักดิ์ โสมล ครับ 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ขอผู้รับรองครับ     
ประธำนสภำเทศบำลฯ  1. นำยธีรยุทธ น้อย 

2. นำยเชี่ยวชำญ ชำตะรักษ์ 
-ผู้รับรองถูกต้อง 
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ล ำดับต่อไป ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้เสนอชื่อสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล     
ประธำนสภำเทศบำลฯ  ปำกน  ำฉวำงเป็นกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบล 

ปำกน  ำฉวำงคนที่ 2 ขอเชิญ คุณสมศักดิ์ โสมล ครับ 
 

นำยสมศักดิ์ โสมล  - เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนนำยกเทศมนตรีฯ ผู้ทรงเกียรติที่ 
สมำชิกสภำเทศบำลฯ เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนและหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยสมศักดิ์ โสมล

สมำชิกสภำเทศบำล ขอเสนอ คุณสุขทวี จินดำรักษ์ ครับ 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ขอผู้รับรองครับ     
ประธำนสภำเทศบำลฯ  1. นำยสุนันท์ บุญมำก 

2. นำยเชี่ยวชำญ ชำตะรักษ์ 
-ผู้รับรองถูกต้อง 
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ล ำดับต่อไป ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้เสนอชื่อสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล     
ประธำนสภำเทศบำลฯ  ปำกน  ำฉวำงเป็นกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบล 

ปำกน  ำฉวำงคนที่ 3 ขอเชิญ คุณเชี่ยวชำญ ชำตะรักษ์ ครับ 
 

นำยเชี่ยวชำญ ชำตะรักษ์  - เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนนำยกเทศมนตรีฯ ผู้ทรงเกียรติที่ 
สมำชิกสภำเทศบำลฯ เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนและหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน กระผมนำยเชี่ยวชำญ        

ชำตะรักษ์ สมำชิกสภำเทศบำล ขอเสนอ คุณธีรยุทธ น้อย ครับ 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  ขอผู้รับรองครับ     
ประธำนสภำเทศบำลฯ  1. นำยสุนันท์ บุญมำก 

2. นำยสมศักดิ์ โสมล 
-ผู้รับรองถูกต้อง 
 
 
       /นำยวิวัฒน์... 
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร    -  เป็นอันว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงได้คัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำล     
ประธำนสภำเทศบำลฯ  ต ำบลปำกน  ำฉวำงเป็นกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำล 

ต ำบลปำกน  ำฉวำงจ ำนวน 3 คน ดังนี  
1. นำยสมศักดิ์ โสมล 
2. นำยสุขทวี จินดำรักษ์ 
3. นำยธีรยุทธ น้อย 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อง ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติโอน      
    ตั งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนและได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม
    เพื่อการลงทุน 

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ส ำหรับญัตตินี  ขอเชิญท่ำนนำยกชี แจงครับ 
ประธำนสภำเทศบำลฯ 

นำยบุญธรรม รุ่งเรือง            - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน และหัวหน้ำส่วนรำชกำร     
นำยกเทศมนตรีฯ   ทุกท่ำน  กระผมขอเสนอญัตติเรื่องขอควำมเห็นชอบกำรจ่ำยเงินตำม  
    โครงกำร/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติโอนตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
    และได้รับอนุมัติให้จ่ำยเงินสะสมเพ่ือกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล  
    พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มำตรำ 67 ทวิ         
    กำรจ่ำยเงินตำมมำตรำ 67 (8) และกำรจ่ำยเงินเพ่ือกำรลงทุน เทศบำลจะกระท ำ
    ได้เมือ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอนุมัติแล้ว 

      เนื่องจำกมีโครงกำร/กิจกรรมที่มีรำยจ่ำยเงินอุดหนุนและรำยจ่ำยเพ่ือกำรลงทุนที่
    ได้รับกำรอนุมัติให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มำตั ง
    จ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ จ ำนวน 1 โครงกำร และได้รับอนุมัติให้จ่ำยเงินสะสมเพ่ือ   
    กำรลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จ ำนวน 5 โครงกำร ในครำวประชุม
    สภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 4 ครั งที่ 1 ประจ ำปี 
    2558 วันที่ 15 ธันวำคม 2558 และจังหวัดนครศรีธรรมรำชขอรับเงินอุดหนุน
    จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอนุกรรมกำรอ ำนวยกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด จั งหวัดนครศรีธรรมรำช ได้ ให้           
    ควำมเห็นชอบตั งงบประมำณ หมวดเงินอุดหนุน เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2559 
    จ ำนวน 1 โครงกำร รวมทั งหมด 7 โครงกำร โดยมีรำยละเอียด ดังนี  
     1. อุดหนุนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำประปำหมู่บ้ำน บ้ำนคอกช้ำง หมู่ที่ 8 
    ต ำบลฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช จ ำนวน 1,002,879.- บำท ปรำกฏในแผน
    เคหะชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบอุดหนุน ประเภทอุดหนุนกิจกำรสำธำรณประโยชน์ 
     2. โครงกำรปรับปรุงถนน คสล. สำยบ้ำนนำงหลี – บ้ำนนำงนิตย์ หงษ์ทอง 
    หมู่ที่ 3 ต ำบลฉวำง อ ำเภอฉวำง ปูทับด้วยแอสฟัลท์ฯ ขนำดผิวจรำจร กว้ำง 4.00 
    เมตร ยำว 316 เมตร หรือพื นที่ลำดยำงไม่น้อยกว่ำ 1,264 ตำรำงเมตร  
    งบประมำณ 383,000.-บำท ปรำกฏในแผนงำนเคหะชุมชนงำนไฟฟ้ำถนน  
    งบลงทุน หมวดรำยจ่ำยค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทรำยจ่ำย ค่ำก่อสร้ำงสิ่ง 
    สำธำรณูปโภค 
           /3. โครงกำร... 
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     3. โครงกำรก่อสร้ำงท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที4่ ต ำบลฉวำง อ ำเภอฉวำง  
    จังหวัดนครศรีธรรมรำช ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร สูง 1.80 เมตร ยำว 6.00 เมตร
    งบประมำณ 343,000.-บำท ปรำกฏในแผนงำนเคหะชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน  
    งบลงทุน หมวดรำยจ่ำยค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทรำยจ่ำย ค่ำก่อสร้ำง 
    สิ่งสำธำรณูปโภค 
     4. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุกสำยสวนนำยลอย – วังพอ หมู่ที่ 7 ต ำบล
    ฉวำง อ ำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ขนำดผิวจรำจร กว้ำง 4.00 เมตร หนำ 
    0.15 เมตร ยำว 920 เมตร พื นที่ไม่น้อยกว่ำ 3,680 ตำรำงเมตร งบประมำณ 
    500,000.-บำท ปรำกฏในแผนงำนเคหะชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน  
    หมวดรำยจ่ำยค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทรำยจ่ำย ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
     5. โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ฯ สำยสำมแยกเกำะลำงสำด – คอกช้ำง 
    หมู่ที่ 8 ต ำบลฉวำง อ ำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ขนำดผิวจรำจร กว้ำง 
    3.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร ยำว 160เมตร หรือพื นที่ลำดยำงไม่น้อยกว่ำ 480 
    ตำรำงเมตร งบประมำณ 250,000.-บำท ปรำกฏในแผนงำนเคหะชุมชน  
    งำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน หมวดรำยจ่ำยค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทรำยจ่ำย 
    ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
     6. โครงกำรปรับปรุง ถนนสำยควนสูง – ควนมดคัน หมู่ที่ 8 ต ำบลฉวำง 
    อ ำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ขนำดผิวจรำจร กว้ำงเฉลี่ย 4.00 เมตร ยำว 
    1,000 เมตร งบประมำณ 51,000.-บำท ปรำกฏในแผนงำนเคหะชุมชน  
    งำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน หมวดรำยจ่ำยค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทรำยจ่ำย 
    ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
     7. อุดหนุนโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำแห่งชำติ ครั งที่ 
    37 ประจ ำปี 2559 “นครศรีธรรมรำชเกมส์” ให้แก่ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและ
    กีฬำจังหวัดนครศรีธรรมรำช จ ำนวน 20,000 บำท ปรำกฏในแผนกำรศึกษำ 
    ศำสนำวัฒนธรรม และนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร  งบเงินอุดหนุน 
    เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร  
     จึงขอควำมเห็นชอบกำรจ่ำยเงินรำยกำรเงินอุดหนุน จ ำนวน 2 โครงกำร 
    และจ่ำยเงินรำยกำรเพ่ือกำรลงทุน จ ำนวน 5 โครงกำรตำมที่ได้เสนอครับ 
 
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร  -  ครับตำมที่นำยกขอเสนอขอควำมเห็นชอบกำรจ่ำยเงินตำมโครงกำร/กิจกรรม      
ประธำนสภำเทศบำลฯ  ที่ได้รับอนุมัติโอนตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน และได้รับอนุมัติ
    ให้จ่ำยเงินสะสมเพื่อกำรลงทุน จ ำนวน 7 โครงกำรดังกล่ำว มีใครจะเสนอควำม 
    คิดเห็นเพิ่มหรือไม่ ถ้ำไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบ 10 เสียง 
  -  ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  -  งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 
 
         /นำยวิวัฒน์... 
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นำยวิวัฒน์ สุคนธจร  ครับ เป็นว่ำสภำแห่งนี เห็นชอบกำรจ่ำยเงินตำมโครงกำร/กิจกรรม 
ประธำนสภำเทศบำลฯ  ที่ได้รับอนุมัติโอนตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน และได้รับอนุมัติ
    ให้จ่ำยเงินสะสมเพื่อกำรลงทุน จ ำนวน 7 โครงกำร ตำมท่ีท่ำนนำยกเทศมนตรีเสนอ 
    ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง เรื่อง  
  การเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปีตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2559 

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ส ำหรับญัตตินี  ขอเชิญท่ำนนำยกชี แจงครับ 
ประธำนสภำเทศบำลฯ 

นำยบุญธรรม รุ่งเรือง            - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน และหัวหน้ำส่วนรำชกำร     
นำยกเทศมนตรีฯ   ทุกท่ำน สืบเนื่องจำกกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยวิสำมัญที่ 2 
    ครั งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2558  ได้มีมติเห็นชอบ
    เกี่ยวกับกำรขออนุญำตดูดทรำยของนำยธีรพงค์ เสนำรัตน์ ที่ได้ขออนุญำตดูดทรำย
    ในที่ดินของรัฐ แม่น  ำตำปี หมู่ที่ 7 ต ำบลฉวำง อ ำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
    จ ำนวนเนื อที่ 1 ไร่ นั น 
      บัดนี คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอนุญำตให้ดูดทรำยประจ ำจังหวัดนครศรีธรรมรำช           
    ได้พิจำรณำและมีมติในครำวประชุมครั งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 
    2558 อนุญำตให้ นำยธีรพงค์ เสนำรัตน์ ท ำกำรดูดทรำยบริเวณที่ขออนุญำตได้  
    จึงให้น ำหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรออกใบอนุญำตให้ดูดทรำยส่งให้จังหวัด หนึ่งใน
    หลักฐำนดังกล่ำวคือ หลักฐำนกำรช ำระเงินค่ำตอบแทนให้กับเทศบำลต ำบลปำกน  ำ
    ฉวำง ซึ่งกำรที่เทศบำลจะเรียกเก็บค่ำตอบแทนดังกล่ำวจำกนำยธีรพงค์  เสนำรัตน์ 
    ได้นั น เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงต้องตรำเป็นเทศบัญญัติ กำรตรำเป็นเทศบัญญัติ
    ดังกล่ำว ต้องอำศัยอ ำนำจตำมำตรำ 9 และมำตรำ 9/1 แห่งประมวลกฎหมำยที่ดิน 
    แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยที่ดิน (ฉบับที่ 13) 
    พ.ศ. 2556 ประกอบมำตรำ 60 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไข
    เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 โดยควำมเห็นชอบของสภำเทศบำลต ำบล 
    ปำกน  ำฉวำงและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช  
      เทศบำลปำกน  ำฉวำง จึงได้แต่งตั งคณะท ำงำนจัดท ำร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบล
    ปำกน  ำฉวำง เรื่องกำรเรียกเก็บค่ำตอบแทนรำยปีตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน     
    พ.ศ. . . . . . . . .  ตำมค ำสั่ งเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ที่  59/2559 ลงวันที่              
    3 กุมภำพันธ์ 2559 ประกอบด้วย 
     1. นำยสง่ำชัย  หนูเนียม  ปลัดเทศบำล  เป็นประธำนคณะท ำงำน 
     2. นำยไกรสร  ด ำแจ่ม  ก ำนันต ำบลฉวำง เป็นคณะท ำงำน 
     3. นำยกฤตยำ  ไชยศร  ประธำนชุมชนบ้ำนปำกน  ำ เป็นคณะท ำงำน 
     4. นำยศิริโชค  งำมสิงห์   ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  เป็นคณะท ำงำน 
     5. นำงพรทิพย์  สิงหพันธ์  หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล  เป็นคณะท ำงำน 
     6. นำงจุฑำมำศ  สุขลี่  นักวิชำกำรเงินและบัญชี  เป็นคณะท ำงำน 
     7. นำยจักรวสุ  ภูวสุสมบัติ นักทรัพยำกรบุคคล เป็นเลขำนุกำรฯ 
 
           /ซึ่งคณะ.....  
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     ซึ่งคณะท ำงำนดังกล่ำวได้ประชุมและได้จัดท ำร่ำงเทศบัญญัติแล้วเสร็จ เมื่อวันที่                
  5 กุมภำพันธ์ 2559 ที่ผ่ำนมำ 

       กระผมจึงขอเสนอร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เรื่อง กำรเรียก 
  เก็บค่ำตอบแทนรำยปีตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน พ.ศ. 2559 เพ่ือให้สภำเทศบำล
  ต ำบลปำกน  ำฉวำงให้ควำมเห็นชอบ โดยมีหลักกำรและเหตุผลดังต่อไปนี  

 
     หลักการ 
  เพ่ือให้มีเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ว่ำด้วยกำรเรียกเก็บค่ำตอบแทน    

 รำยปีตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน 
     เหตุผล 
       โดยที่มำตรำ 9/1 แห่งประมวลกฎหมำยที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
    พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยที่ดิน (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2556 
    บัญญัติให้ผู้รับอนุญำตตำมมำตรำ 9 ต้องเสียค่ำตอบแทนเป็นรำยปีให้แก่
    เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ หรือองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมำยจัดตั งที่ที่ดินที่ได้รับอนุญำตตั งอยู่ ยกเว้น
    องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ทั งนี  ตำมวิธีกำรและอัตรำที่ก ำหนดในข้อบัญญัติ
    ท้องถิ่นนั น 

     ดังนั น เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง จึงจ ำเป็นต้องตรำเทศบัญญัตินี ขึ น เพ่ือเรียกเก็บ
ค่ำตอบแทนจำกผู้ได้รับอนุญำต ตำมมำตรำ 9 แห่งประมวลกฎหมำยที่ดิน ซึ่งที่ดินที่
ได้รับอนุญำตตั งอยู่ในเขตของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ตำมรำยละเอียดในเล่ม     
ร่ำงเทศบัญญัติที่แจกให้ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลไปแล้วนั น จึงเสนอร่ำงเทศบัญญัติ
ดังกล่ำว เพื่อให้ในที่ประชุมสภำเทศบำลได้พิจำรณำวำระท่ี 1  รับหลักกำรต่อไป 

 
***** เวลำ 14.18 น. นำงจริยำ สุภำคม ลงชื่อเข้ำประชุมฯ ***** 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร           - ขอบคุณท่ำนนำยกครับ  กระผมขอให้เพ่ือนสมำชิก  เทศบำลทุกท่ำนได้พิจำรณำ         
ประธำนสภำเทศบำลฯ ร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง กำรเรียกเก็บค่ำตอบแทนรำยปีตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน 

พ.ศ. 2559 ที่ร่ำงเทศบัญญัติ อยู่ในมือของท่ำนแล้ว ในวำระท่ี 1 รับหลักกำร 
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร           - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออีกหรือไม่  ขอเชิญครับ   ถ้ำไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธำนสภำเทศบำลฯ ว่ำรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เรื่อง กำรเรียกเก็บ

ค่ำตอบแทนรำยปีตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน พ.ศ. 2559  หรือไม่ โปรดยกมือ  
 

มติที่ประชุม รับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เรื่อง กำรเรียกเก็บ
ค่ำตอบแทนรำยปีตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน พ.ศ. 2559  ด้วยคะแนน 

- เห็นชอบ 11 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ - เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง 
 
      /นำยวิวัฒน์.... 
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร         -  ครับ  เป็นอันว่ำที่ประชุมแห่งนี ได้รับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลปำกน  ำ  
ประธำนสภำเทศบำลฯ               ฉวำง เรื่อง กำรเรียกเก็บค่ำตอบแทนรำยปีตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน พ.ศ. 2559 

วำระท่ี 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั น ก่อนจะที่พิจำรณำวำระที่สองและสำม        
ในกรณีเทศบัญญัติที่ไม่ใช่เป็นงบประมำณ กระผมขอให้ฝ่ำยกฎหมำยโดยเฉพำะ
ปลัดชี แจงระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วย  ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น      
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอเชิญครับ 

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

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

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

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

จ ำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม  ขอได้เสนอครับ 

นำยบุญธรรม รุ่งเรือง      - เรียนประธำนสภำ  สมำชิกสภำเทศบำล และผู้มีเกียรติที่เคำรพรักทุกท่ำน   
นำยกเทศมนตรีฯ  กระผม ขอเสนอให้มกีำรประชุมเพ่ือพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัตินี สำมวำระรวดเดียว       
  จึงขออนุมัติในที่ประชุมแห่งนี  
 

***** พักกำรประชุม 5 นำที ***** 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร         - ตำมท่ีผู้บริหำรท้องถิ่น คือท่ำนนำยกเทศมนตรีได้ขออนุมัติให้พิจำรณำร่ำง        
ประธำนสภำเทศบำลฯ  เทศบัญญัตินี สำมวำระรวดเดียว ดังนั น กระผมขออนุมัติในที่ประชุมนี  
 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวด้วยคะแนนเสียง 

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

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร           - ครับ  เป็นอันว่ำ  ร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงเรื่อง กำรเรียกเก็บ 

ประธำนสภำเทศบำลฯ               ค่ำตอบแทนรำยปีตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน พ.ศ. 2559 ให้พิจำรณำสำมวำระ
 รวดเดียว ต่อไปกระผมจะพิจำรณำวำระที่ 2 กำรแปรญัตติ นั น ให้ที่ประชุมสภำ
 ท้องถิ่น เป็นกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำ โดยกระผมเป็นประธำนคณะกรรมกำร
 แปรญัตติ 

      /นำยวิวัฒน์.... 
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร           - ขอให้สมำชิกเทศบำลทุกท่ำนได้พิจำรณำวำระที่ 2 กำรแปรญัตติ 
ประธำนสภำเทศบำลฯ               ว่ำมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่  ขอเชิญครับ ถ้ำไม่มี  กระผมขอควำมเห็นชอบใน

ที่ประชุมสภำนี  ให้ผ่ำนร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง กำรเรียกเก็บค่ำตอบแทนรำยปีตำม
ประมวลกฎหมำยที่ดิน พ.ศ. 2559 วำระท่ี 2 หรือไม่ โปรดยกมือ 

 

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

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร           - ครับ เมื่อผ่ำนวำระที่ 2  เรียบร้อยแล้ว  ต่อไปพิจำรณำ วำระท่ี 3   
ประธำนสภำเทศบำลฯ               ซึ่งเป็นวำระท่ีไม่มีกำรอภิปรำยแต่อย่ำงใด  ดังนั น  กระผมขอมติที่ประชุม          

ว่ำเห็นชอบให้ตรำร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  เรื่อง กำรเรียกเก็บ
ค่ำตอบแทนรำยปีตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน พ.ศ. 2559  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตรำร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  เรื่อง กำรเรียกเก็บ
ค่ำตอบแทนรำยปีตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน พ.ศ. 2559   ด้วยคะแนนเสียง 

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

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร         - เมื่อสภำให้ควำมเห็นชอบตรำเป็นเทศบัญญัติแล้ว  ขั นตอนต่อไป  กระผม 
ประธำนสภำเทศบำลฯ               ในฐำนะประธำนสภำจะส่งร่ำงเทศบัญญัติฉบับนี   ผ่ำนอ ำเภอ  โดยควำมเห็นชอบ

ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำชอีกครั ง ก่อนที่นำยกเทศมนตรีต ำบล 
ปำกน  ำฉวำงจะประกำศใช้ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  - ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำเสนอปัญหำของพ่ีน้องประชำชน หรือข้อเสนอแนะต่ำงๆ  
ประธำนสภำเทศบำลฯ  ได้ครับ ขอเชิญ คุณจริยำ สุภำคม ครับ 
 
นำงจริยำ สุภำคม  -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน และหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
สมำชิกสภำเทศบำลฯ  ทุกท่ำน ดิฉันนำงจริยำ สุภำคม สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ดิฉันเป็น
    ตัวแทนของกลุ่มพัฒนำสตรี ขอขอบคุณเพ่ือนสตรีทุกท่ำนที่ได้ให้ควำมร่วมมือใน  
    กำรจัดท ำขนมพื นบ้ำนอำหำรพื นเมืองเข้ำแข่งขันในงำนปีใหม่ กลุ่มสตรีก็ได้รำงวัล
    มำ รำงวัลที่ 1 ขนมจีน รำงวัลที่ 2 ขนมครก รำงวัลที่ 3 ข้ำวหลำม ซึ่งสร้ำง     
    ควำมภำคภูมิใจให้กับต ำบลฉวำง ที่ขำดเสียมิได้ต้องขอขอบคุณคุณแม่ของ         
    คุณพรทิพย์ สิงหพันธ์ หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล ที่สนับสนุนใบตองมำใช้ในงำนครั ง
    นี  ขอขอบคุณคุณสุขทวี จินดำรักษ์ คุณดวงพร บุญมณี ที่ช่วยพับใบตองให้ และ
    ขอขอบคุณ กศน.ต ำบลฉวำงที่สนับสนุนเรื่องค่ำใช้จ่ำย ดิฉันอยำกให้เทศบำลของเรำ 
           /เข้ำมำดูแล.... 
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    เข้ำมำดูแลกลุ่มสตรีด้วย เพรำะที่ผ่ำนมำท ำโครงกำรไปแล้วปรำกฏว่ำให้ดิฉันเข้ำไป
    อบรม ซึ่งเวลำสั น ดิฉันไม่สำมำรถพำเพ่ือนกลุ่มสตรีเข้ำไปอบรมในโครงกำรนี ได้    
    ถ้ำเรำได้รับกำรสนับสนุนจำกเทศบำล ชิ นงำนของเรำจะออกมำดีมำกกว่ำนี  บำงครั ง
    ถ้ำมีเงินทุนในกำรสนับสนุนเรำอำจจะได้รำงวัลที่ 1 นะคะ เพรำะสตรีของเรำมีฝีมือ 

อยู่แล้ว ต่อไปในระดับจังหวัด ดิฉันอยำกให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบ        
   หำแนวทำงและวิธีกำรที่จะสนับสนุนเพื่อที่จะท ำให้เรำก้ำวไกลไปมำกกว่ำนี   
   และอีกเรื่องหนึ่ง ดิฉันเข้ำไปประชุมท ำแผนพัฒนำของอ ำเภอในเรื่องของเศรษฐกิจ
   พอเพียง เขำจะพูดถึงแผนกำรขับเคลื่อนครอบครัวแข็งแรง ด้ำนกำรลดรำยจ่ำยเพิ่ม
   รำยได้ เช่น กำรปลูกผักสวนครัวรั วกินได้ ส่งเสริมอำชีพ แปรรูปผลิตภัณฑ์ทำง 
   กำรเกษตร ซึ่งสตรีแต่ละต ำบลจะต้องรับผิดชอบต ำบลของตนเอง จะต้องมีค่ำใช้จ่ำย 
   เรำก็ต้องได้รับควำมร่วมมือขอแรงสนับสนุนจำกเทศบำล ส่วนเรื่องของกำรท ำบัญชี
   รำยจ่ำยทำงหมู่บ้ำนเขำท ำอยู่แล้ว ส ำหรับเรื่องวัสดุเหลือใช้ก็เป็นที่น่ำยินดีที่เทศบำล
   ของเรำได้ท ำกิจกรรมสอดคล้องตรงกันกับทำงอ ำเภอ ซึ่งดิฉันเองก็ได้เอำขยะมำ 
   แลกไข่ได้เกือบ 20 ฟอง และเขำจะส่งเสริมให้เรำเลี ยงสัตว์ แปรรูปพืชผลทำง 
   กำรเกษตร ที่ผ่ำนมำ กศน.จะเข้ำมำในต ำบลของเรำหลำยครั ง และในวันที่ 19 
   กุมภำพันธ์นี  กศน. ก็จะเข้ำมำที่หมู่ที่ 3 กศน. เขำจะช่วยตลอด ส ำหรับเทศบำลของ
   เรำ ดิฉันขอค ำแนะน ำอยำกให้เทศบำลเข้ำมำสนับสนุน เพ่ือให้กลุ่มสตรีของเรำ     

ก้ำวไปพร้อมกับแผนพัฒนำของอ ำเภอ และในวันที่ 8 มีนำคมนี  กลุ่มสตรีของเรำจะ
ไปรวมพลังกันที่ศำลำกลำงจังหวัดนครศรีธรรมรำช และหลังจำกนั น ในวันที่ 12 
มีนำคม 2559 กลุ่มสตรีของต ำบลฉวำงจะต้องไปท ำกิจกรรมกำรแสดงด้วย        
ซึ่งทั งหมดนี จะต้องมีค่ำใช้จ่ำย ดิฉันขอค ำปรึกษำตรงนี ว่ำ ท ำอย่ำงไร เรำจะได้     
ไม่พลำดโอกำสดังกล่ำว  

    -  เรื่องต่อไปคือเรื่องภัยแล้ง ดิฉันเข้ำใจว่ำทุกๆ ที่เดือดร้อน ดิฉันอยำกให้คณะ 
    ผู้บริหำร อ ำนวยควำมสะดวก ดูแลให้ทั่วถึง เพรำะอย่ำงต ำบลฉวำงทั งเขต 1 และ
    เขต 2 เขำมีปัญหำ เขำก็มำบ่นอยู่เรื่อย เพรำะฉะนั น ให้คณะผู้บริหำรดูแลเขำ 
    หน่อย อย่ำให้เขำอึดอัด เพรำะเขำบ่นแล้วมันไม่เป็นผลดีกับเทศบำลของเรำเลย 
    แล้วก็ขอให้ระวังเรื่องไฟไหม้ด้วย ไฟไหม้จะเกิดขึ นทุกปี เรำจะต้องเตรียม         
    ควำมพร้อมเรื่องรถน  ำ ถ้ำเขำขอควำมช่วยเหลือเรำก็ต้องเร่งด่วน เพรำะไฟไหม้      
    ไม่เกิน 5 นำทีก็เกลี ยงแล้ว ขอบคุณค่ะ 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  - ขอบคุณคุณจริยำ สุภำคม ครับ ต่อไปขอเชิญคุณสุขทวี จินดำรักษ์ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำลฯ   
 
นำยสุขทวี จินดำรักษ์  -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน และหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
สมำชิกสภำเทศบำลฯ ทุกท่ำน กระผมนำยสุขทวี จินดำรักษ์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ตำมที่

ได้มีกำรประชำสัมพันธ์กำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำน/ชุมชน เพื่อจัดท ำแผนชุมชน 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) และให้บริกำรรับช ำระภำษี ซึ่งแต่ละท่ำนก็
ได้รับเอกสำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญเข้ำร่วมประชุมประชำคมตำมวัน เวลำ  

 
  
        /และสถำนที.่... 
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 และสถำนที่ตำมท่ีเทศบำลแจ้งให้ทรำบ ยกเว้นหมู่ที่ 5 ซ่ึงเดิมก ำหนดวนัท่ี 10 
มีนำคม 2559 ขอเลื่อนวันประชุมไม่มีก ำหนด เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุง
ศำลำประชำคมประจ ำหมู่บ้ำน แล้วเสร็จเมื่อไหร่จะแจ้งก ำหนดวันประชุมให้ทรำบ
อีกครั ง ขอบคุณครับ 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  - ขอบคุณคุณสุขทวี จินดำรักษ์ ครับ ต่อไปขอเชิญคุณถำวร ปรีชำรัตน์ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำลฯ   
 
นำยถำวร ปรีชำรัตน์  -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน และหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
สมำชิกสภำเทศบำลฯ  ทุกท่ำน กระผมนำยถำวร ปรีชำรัตน์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ขอ
    เรียนสอบถำมคณะผู้บริหำรว่ำ เรื่องกำรให้ควำมช่วยเหลือส่งผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน 
    เทศบำลยังให้บริกำรส่งผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง หรือไม่ ขอบคุณครับ 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  - ขอบคุณคุณถำวร ปรีชำรัตน์ ครับ ล ำดับต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหำรชี แจงครับ 
ประธำนสภำเทศบำลฯ   

นำยบุญธรรม รุ่งเรือง            - เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน และหัวหน้ำส่วนรำชกำร     
นำยกเทศมนตรีฯ   ทุกท่ำน ส ำหรับเรื่องที่คุณจริยำ สุภำคม สมำชิกสภำพูดในที่ประชุมเป็นเรื่องที่ 
    น่ำสนใจ ให้ประสำนเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักปลัดเทศบำลในกำรด ำเนินกำรโครงกำร  
    โดยให้ระยะเวลำกับเจ้ำหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำร ส ำหรับเรื่องปัญหำประปำในช่วง
    ภัยแล้งก็น่ำเห็นใจครับ เนื่องจำกบำงพื นที่ เช่น หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ก็ประสบปัญหำ 
    ก ำลังเร่งแก้ปัญหำอยู่โดยกำรให้บริกำรส่งน  ำอยู่ ส ำหรับครัวเรือนที่ประสบปัญหำก็
    ให้มำเขียนค ำขอน  ำ และเตรียมภำชนะไว้รองรับ ส่วนครัวเรือนที่เปิดก๊อกน  ำพอเปิด
    แล้วลมออก มิเตอร์หมุน ก็ก ำลังให้เจ้ำหน้ำที่หำแนวทำงแก้ปัญหำในกำรยกเว้นกำร
    ช ำระค่ำน  ำประปำในส่วนนั นอยู่ครับ 
    - เรื่องประชุมประชำคม ส ำหรับหมู่ที่ 5 ให้หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำลประสำนกับ
    ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 5 เปลี่ยนสถำนที่เป็นศำลำวัดปำกน  ำ เพรำะเลื่อนไปไม่มีก ำหนด 
    ไม่รู้ว่ำศำลำประจ ำหมู่บ้ำนแล้วเสร็จเมื่อไหร่ และให้รำยงำนนำยกด้วย 
    -  เรื่องรถ EMS เทศบำลให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง หำกประสำนมำแล้วไม่ได้รับ
    บริกำร เดี๋ยวผมจะอบรมกับพนักงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวครับ 
    -  ขอเชิญทุกท่ำนร่วมโครงกำรชวนน้องเข้ำวัดเพ่ือท ำกิจกรรมฟังธรรม พัฒนำวัด    
    ในวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2559 ณ วัดควนสูง หมู่ที่ 8 ต ำบลฉวำง 
    -  เรื่องกำรด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำ ขอควำมร่วมมือประชำสัมพันธ์ให้
    ประชำชนทรำบด้วย 
    -  ขอควำมร่วมมือประชำสัมพันธ์โครงกำรตรวจวัดและคัดกรองควำมผิดปกติหรือ
    บกพร่องทำงกำรมองเห็นในกลุ่มที่มีภำวะเสี่ยงและผู้สูงอำยุ ในวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 
    2559 แบ่งเป็นช่วงเช้ำและช่วงบ่ำย ขอควำมร่วมมือประชำสัมพันธ์และให้ 
    เจ้ำหน้ำที่ช่วยดูแลประชำชนด้วยอย่ำให้ประชำชนมำรอนำน ขอบคุณครับ 
 

      /นำยวิวัฒน์.... 
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  - ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ ส ำหรับกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำ 
ประธำนสภำเทศบำลฯ ฉวำง สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ.2559 ในวันนี  ทั งหมด 8 

ระเบียบวำระ ก็ได้เสร็จสิ นไปด้วยดี ขอขอบคุณเพ่ือนสมำชิกสภำ คณะผู้บริหำร 
และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอเลิกกำรประชุมครับ  

 
เลิกประชุมเวลา  15.10   น. 
 

ลงชื่อ    สุขทวี จินดารักษ์     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
             (นายสุขทวี จินดารักษ์) 
              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง   
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล เมื่อวันที่    23     เดือน    กุมภาพันธ์         พ.ศ. 2559 

   ลงชื่อ      สุนันท์ บุญมำก      ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
            ( นำยสุนันท์ บุญมำก )   
 

ลงชื่อ        สุขทวี จินดำรักษ์      กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
             ( นำยสุขทวี จินดำรักษ์ ) 
 

ลงชื่อ       สมศักดิ์  โสมล      กรรมกำรและเลขำนุกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
              ( นำยสมศักดิ์  โสมล ) 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตา้บลปากน ้าฉวาง ได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล สมัย   สามัญ       . 
สมัยที ่ 2   ครั งที ่      1   ประจ้าปี พ.ศ.   2559             

เม่ือวันที ่    27  เดือน   เมษายน....พ.ศ.  2559          .เวลา   13.30    น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตา้บลปากน า้ฉวาง 

     (ลงชื่อ)        วิวัฒน์ สุคนธจร        
( นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ) 

ประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 


